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“FOI DADA A LARGADA” OU “VEJA O QUE EU TENHO PRA VOCÊ” - Valterlúcio Bessa Campelo nos enviou
este artigo super atual, o qual publicamos no nosso espaço de opinião. Segue.
EDITORIAL - Leia na página 2

Diretoria do BEC
se manifesta sobre
matéria veiculada no
site globoesporte.com
“A respeito de notícia veiculada pelo site Globo Esporte,
publicado em 08/10/2020 com o
título “FPF suspende três clubes
em caso de suposta manipulação na terceira divisão”, a diretoria do Barretos Esporte Clube
informa que está ingressando
com medida de efeito suspensivo junto ao TJD (Tribunal de
Justiça Desportiva) ainda na
manhã desta quinta-feira (8)”,
diz a nota distribuída à imprensa. E continua. “O presidente
Julio Eduardo Addad Samara
afirma que nenhum atleta ou
diretor foi interrogado pela Polícia Civil ou TJD e por esta razão não justifica a punição, haja
vista que não foi dado ainda ao
Barretos Esporte Clube o direito
de defesa”. “A diretoria continua
aberta para quaisquer esclarecimentos que sejam questionados
pelas autoridades competentes”, encerra a nota.

ACIB e Sincomércio realizam ações
da campanha do Dia das Crianças
A ACIB e o Sincomércio
seguem com as promoções
e ações da campanha do Dia
das Crianças, a ser comemorado na próxima segunda-feira
(12), feriado, também, do dia
de Nossa Senhora Aparecida.
As ações acontecem junto
ao comércio central, com a
distribuição de refrigerantes,
pipoca e algodão em toda a
área do calçadão, com a participação da uma Fada e um
Mascote da OdontoCompany.
As lojas do comércio central
permanecem nesta sexta (9) e sá-

bado (10), realizando a distribuição dos cupons, gratuitamente,
dando direito aos consumidores
em participar do sorteio de 10 bicicletas. O sorteio deve acontecer
no próximo dia 15, no calçadão,
em frente à sede da ACIB.
Nesta sexta (9) o comércio
estará aberto das 9 às 18h30 e,
no sábado (10), as lojas estarão
atendendo das 9 às 17 horas.
Todas as ações e promoção
da campanha Dia das Crianças
tem o apoio das empresas Bebidas Poty e OdontoCompany,
além de Os Independentes.

Barretos segue com saldo positivo
de empregos, segundo o CAGED

Projeto Guri
polo Barretos
tem inscrições
prorrogadas
O Projeto Guri Polo Barretos
está com inscrições prorrogadas
até o dia 16 de outubro para os
cursos de acordeom, contrabaixo
acústico, violoncelo, coral infantil e juvenil, instrumentos de sopros, violino e viola clássica. As
inscrições podem ser feitas pelo
site www.projetoguri.org.br/matricula2020, ou presencialmente
nesta sexta-feira, 9 de outubro,
na Secretaria Municipal de Cultura de Barretos, localizada na
esquina da avenida 15 com a rua
18, centro, das 9 às 11 horas.
Podem se inscrever crianças e
jovens de 6 a 18 anos. A inscrição é gratuita. O Projeto Guri é
o maior programa sociocultural
brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São
Paulo, em parceria com a prefeitura de Barretos, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura.
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SAAE e usina dominam fogo em pastagem
perto do Mais Parque e Batista Ananias

Contra a maré da crise
provocada pela pandemia Covid-19, a cidade de Barretos
continua registrando saldo
positivo de empregos, segundo números do CAGED.
Só no mês de agosto de 2020
foram registradas 840 contratações, contra 618 demissões, gerando um saldo positivo de 222

empregos conquistados, com
carteira assinada.
O prefeito Guilherme Ávila comemorou os resultados
e o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico,
André Peroni Ângelo, explicou
que a tendência é que esses números fiquem ainda melhores
Página 4
até dezembro.

Bombeiros civis, com ajuda
de um caminhão pipa do SAAE
e de uma usina, conseguiram dominar o fogo que tomou conta de
uma área de pastagem em fazendo do pecuarista Nilson Barroso,
ao lado dos bairros Batista Ananias e Mais Parque, no início da
tarde desta quinta-feira (8).
As chamas começaram
junto à Avenida C1, no bairro
Batista Ananias, e atingiu a
área de pasto da fazenda rumo
ao bairro Mais Parque, porém,
os bombeiros civis envolvidos
na ação, conseguiram dominar
as chamas, evitando uma propagação maior do incêndio.

Suspeita-se de incêndio criminoso, já que muitos usuários
de drogas usam a área de pastagem para consumo de drogas

diversas e, como resultado da
irresponsabilidade, alguns deles acabam por atear fogo no
mato, abandonando o local.

Rio das Pedras conquista auto de vistoria dos bombeiros

O clube Rio das Pedras
continua, através de sua diretoria, a investir em melhorias
em sua sede de campo. Re-

centemente, o clube conquistou o AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros) para
o Salão Nobre.

“O salão nobre climatizado está pronto para receber
shows, casamentos e grandes
eventos, assim que for libera-

do através de decreto municipal”, informou o presidente
do clube, Luis Moschiar.
BAR DA ÁRVORE
A revitalização do Bar da
Arvore é mais uma conquista
dos associados. Nesta obra foi
trocada a antiga cobertura por
telhas e a antiga estrutura em
madeira foi substituída por
uma estrutura em metal, mais
resistente e duradoura.
No interior do bar foi colocado piso frio, uma pia de
mármore, uma geladeira, um
fogão, uma churrasqueira
com forno a lenha e fogão a
lenha, além de uma caixa tér-

mica na parte externa.
A diretoria confirmou que
a partir deste final de semana,
10 de outubro, estarão disponíveis as locações para o Bar
da Árvore, no valor de R$
65,00 por dia.
“Lembrando que os associados que realizaram reservas antes da pandemia, já podem reagendar suas locações
na sede central do clube”,
adiantou o presidente.
Nas fotos, o Bar da Árvore revitalizado e os diretores
presentes na aprovação do
Auto de Vistoria do Salão Nobre do clube.
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“Foi dada a largada” ou
“Veja o que eu tenho pra você”

Valterlúcio Bessa Campelo nos enviou este artigo super atual,
o qual publicamos no nosso espaço de opinião. Segue.
Pronto, os candidatos e
partidos políticos já podem
acabar essa esquisitice hipócrita de pré-campanha e pré-candidaturas e demonstrar
suas preocupações com os
municípios.
Encerrou-se o tempo das coligações e conchavos. O negócio agora é pedir votos e mostrar
quem é mais preparado e tem as
melhores propostas. Pelo menos, esse é o enredo oficial.
Defendi recentemente que
os candidatos não deveriam esconder a própria história e a face
ideológica para fazer da campanha um festival de promessas de
melhorias, como numa eleição
de síndico de edifício.
Continuo achando que se
comportar assim é despolitizar
a sociedade, é deseducar o cidadão. Mas, quem se importa?
Muitos candidatos, verdadeiros trânsfugas ideológicos,
quererão afastar da discussão a
sua visão de mundo e as teses
políticas que sempre defenderam, para fazer da campanha
uma métrica de capacidade
gerencial ou de promessas embutidas em planos de governo.
Ou seja, cada um quer escolher o terreno da disputa
que lhe favoreça, tendo como
alvo o eleitor sabidamente
despolitizado, paradoxalmente incrédulo em relação à política e apaixonado por gover-

nos, do qual espera soluções
para seus problemas.
Aviso aos eleitores que todas elas surgirão, delas todas
os candidatos falarão.
O que os candidatos não
dirão é que apenas em recursos do Fundo Eleitoral somados ao horário gratuito “pero
no mucho”, pois implica renúncia fiscal bilionária, serão
gastos 3,8 bilhões de reais.
Sim, este é o montante aproximado de recursos públicos
que a campanha eleitoral de
2020 gastará, sem contar com
o custo do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Não entram na conta os
recursos, também públicos,
do Fundo Partidário, que em
2020 se aproxima de 1,0 bilhão de reais. Também não
entram na conta os recursos
oriundos de doações privadas
(cada cidadão pode doar até
10% de sua renda anual). Em
2018, obviamente subfaturados, foram declarados mais
de 1,0 bilhão de reais.
Juntando tudo, uma verdadeira fábula de dinheiro será
destinada à renovação dos
mandatos de prefeitos e vereadores de 5.570 municípios
brasileiros. É, dizem, o preço
da democracia. Pense numa
democracia salgada!
Em muitos lugares a mis-

tura desse dinheiro com o
tempo de TV tem dado motivo a muita confusão entre partidos e coligações. Sabe como
é! Onde tem grana até irmão
desconhece irmão, já dizia o
samba de Paulinho da Viola.
Deixemos esse tema para
outra hora. Por enquanto, interessa responder àquele desempregado ou àquela dona
de casa pendurada na ajuda
do governo federal, o que será
feito com tantos recursos extraídos do orçamento geral da
união, grana alta que bem poderia ser usada em benefício
direto da população, reforçando políticas públicas.
A pergunta óbvia seria: o
que poderão eles, os candidatos, fazer com essa dinheirama? A resposta imediata é:
praticamente tudo, qualquer
coisa. O troço foi tão bem
costurado que, se, por acaso,
alguém “errar” na utilização e
for pego pela justiça, o dinheiro do Fundo Eleitoral paga o
advogado e, se o advogado
não tiver sucesso na defesa e
o sujeito for multado, a grana
também paga a multa.
Vale dizer: está tudo dominado! Será uma eleição na
qual os maiores partidos terão
os maiores valores financeiros
para realizarem as maiores
campanhas, fazendo os maiores truques eleitorais e, assim,

elegerem o maior número de
prefeitos e vereadores. Isso
tudo com alvará para o “erro”.
Por dever de justiça, registremos que dos partidos listados no quadro acima o Partido NOVO, que já não usa o
fundo partidário, comunicou
ao TSE que, mais uma vez,
que não utilizará um centavo
sequer do fundo eleitoral, o
que remete a outra indagação:
se o Partido NOVO pode funcionar e fazer campanha sem
dinheiro público, por que os
outros não podem? Não sei.
Pergunta difícil a gente manda para os “universitários”.
O certo é que o eleitor, já
espremido por uma crise financeira gravíssima, será visitado
por milhares de candidatos
em todo o país, cada um com
uma lista muito parecida de
intervenções na sua realidade,
muitas delas amareladas de tão
velhas e, outras, reluzentes,
oriundas de mentes “geniais”,
todas embrulhadas em papel
de boa vontade com carimbo
de capacidade gerencial.
No fim (?) da pandemia, provavelmente estressado, deprimido, arruinado ou desempregado,
o cidadão médio escolherá o seu
prefeito e o seu vereador.
Quem será eleito? Minha
dica é: neste quadro de desalento, vencerá aquele que melhor ofereça ESPERANÇA.

Opinião

Reforma tributária:
porque o Brasil precisa de uma

EXPEDIENTE

Não há dúvida para nenhum setor da atividade
econômica que o sistema tributário brasileiro é um dos
principais entraves à competitividade da nossa indústria.
Dotado de um modelo tributário altamente complexo,
composto por um número
excessivo de tributos, com
concentração sobre o consumo e que exige um alto custo
administrativo, a mudança na
legislação torna-se premente
e só uma reforma pode trazer
isso para o país.
Além disso, a tributação
ocorre na origem, o que abre
espaço para política de atração
de empresas por meio da concessão de benefícios fiscais,
levando a distorções nas decisões de investimentos, permite
a cumulatividade, dificulta o
acesso a créditos relativos às
operações, onerando exportações e investimentos.
Este emaranhado de ineficiências combinado à grave
crise que passamos, torna ainda mais urgente uma reforma
tributária que possa ajudar o
Brasil a retomar o crescimento.
Estudos recentes divulgados
afirmam que a simples mudanDiretora Geral
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ça para um sistema tributário
mais racional e eficiente, torna
possível o aumento do PIB potencial do Brasil em 20% em 15
anos, em razão principalmente
do aumento da produtividade
total dos fatores e do aumento
dos investimentos.
Assim, apoiamos veemente
uma reforma que simplifique
o atual sistema tributário e, em
especial, a tributação sobre o
consumo, reduzindo a insegurança jurídica e os custos administrativos tanto por parte dos
contribuintes como do fisco,
aumentando a competitividade
dos bens e serviços nacionais,
nos mercados interno e externo.
Precisamos com urgência
de uma reforma que garanta
ao sistema tributário nacional a simplificação, justiça e
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

transparência desejada por todos os contribuintes.
Os benefícios desta ação
são muitos, incluindo uma
melhora do ambiente de negócios do país em razão da
redução dos custos relacionados à administração dos tributos e dos litígios, aumento da
segurança jurídica, ampliação
da taxa de investimento por
conta da redução do custo
que ocorrerá nas máquinas e
equipamentos ao eliminar a
cumulatividade do sistema e
garantir o crédito imediato.
Todos os fatores permitirão aumento da produtividade, ganho de competitividade
da produção nacional, expan-

são dos investimentos, redução do índice de desemprego
e aumento da renda do país.
João Carlos Marchesan
Empresário e presidente do
Conselho de Administração da
ABIMAQ – Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas

Começou, termine: filosofia
de vida em qualquer tempo
“Termine”. Esse foi o melhor
conselho que já recebi na vida.
Palavras de meu pai ditas
em momentos em que me sentia
desmotivada ou extremamente
cansada, com vontade de jogar
tudo para o alto. Essa palavra
ainda ecoa em minha mente.
Quantas oportunidades perdemos ao longo dos anos, simplesmente por não conseguir
terminar o que começamos?
Em várias circunstâncias e
momentos, somos desafiados a
continuar mesmo enfrentando
situações adversas. Muitos buscam a felicidade plena e constante em suas vidas. Isso é utopia.
A graça está em se conquistar momentos plenos, dia
após dia, quando conquistamos pequenos sucessos, que,
ao final, poderão se tornar
grandes. Alguém já citou que
o sucesso é justamente a soma
de pequenos esforços diários.
Termine, lute contra seu
eu, contra a procrastinação,
contra o cansaço, as aflições
da vida e os obstáculos. Termine. E faça bem feito, não
de qualquer jeito, apenas por
fazer. Não simplesmente para
agradar os outros. Faça bem,
faça o melhor, de forma que
olhe para trás e sinta orgulho
de si mesmo, ainda que ninguém veja ou observe.
Ciclos precisam ser fechados. Tarefas precisam ser terminadas para que novas coisas
possam acontecer. Seja o que
for, termine o que está fazendo. Não desista.
Uma das formas disso se
efetivar, o que descobri com o
passar dos anos, é justamente
dividir aquilo que parece grande em pequenas partes.
Tive um grande desafio há
alguns anos e fiquei apavorada
com o tamanho da proposta do

projeto em relação ao tempo
de efetivação. Pensei comigo
mesma – não vai ser possível,
não há tempo para fazer tudo
que é necessário para entregar
o que me foi solicitado.
Mas era uma oportunidade
incrível. Não podia perdê-la.
Lembrei-me, então, de um ditado indiano: Como é que se
faz para comer um elefante?
Divida-o em pedacinhos.
Divida o projeto em várias
tarefas menores, com metas alcançáveis dia após dia. E sinta-se feliz por essas metas estarem
sendo atingidas. Coloque num
quadro à vista de seus olhos e
festeje cada item riscado. Ao alcançar uma meta maior, comemore com algo significativo.
Aceitei o desafio. Executei
o projeto e foi muito bom ver
o resultado final. Mesmo que
todo o esforço, a dedicação, o
tempo, tenham ficado no obscurantismo, mas eu sei o que
fiz e isso me dá orgulho de
mim mesma. Eu venci, consegui, terminei.
Houve desânimo ao longo
da caminhada? Sim. Vontade
de parar? Com certeza. Mas as
palavras de meu pai ecoavam
dentro de mim: termine.
Não se entregue à procrastinação. Não se acostume com
derrotas e perdas, não largue as
coisas no meio do caminho, pois
para que coisas maiores e melhores possam acontecer, os desafios
diários precisam ser vencidos,
precisam ser terminados.
Busque aprimoramentos,
melhorar a cada dia, aprender
algo novo. E, sobretudo, termine o que você começou.
Sandra Morais Ribeiro dos Santos
Professora da Área de
Humanidades da Escola
Superior de Educação do Centro
Universitário Internacional Uninter

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 09 de outubro de 2020

PENSAMENTO DA SEMANA: “Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão.” (Nelson Mandela)

Nathalia ou simplesmente Nathy Aguetoni, exibe
boa forma em redes sociais e anda arrancando suspiros de
muitos marmanjos por ai. Tá com tudo essa garota!

De sorriso fácil e astral contagiante, Fabíola Correia passou a quinta-feira (08), recebendo muitos beijos e abraços pelo seu aniversário. A
jornalista e Gerente de Marketing do Grupo Joia comemorou a data
ao lado de amigos especiais no Andejo Gastrobar. Felicidades Fá!

Terça-feira (06), foi uma data muito esperada por Sophia Ramos, pois
ela completou seus 18 anos, e comemorou a chegada da idade nova
ao lado dos pais Alexsandro Martins e Soraya Ramos e do irmão Miguel, e recebeu o carinho de seus familiares e amigos. Tudo de bom!
De bem com a vida e muito querido pelos amigos, Jonathan
Eduardo vai trintar neste domingo (11). O niver do administrador e pós graduado em marketing, será ladeado de pessoas
do coração, familiares e claro, dos pais Sebastião e Ana Maria
e do irmão Anderson. Felicidades Jonathan!

A segunda-feira (05) foi de festa em torno de Soraya Ramos
que brindou mais um ano de vida. O carinho especial ficou por
conta do maridão Alexsandro Martins (foto), dos filhos Miguel
e Sophia, e as felicitações de amigos e familiares. Parabéns!

Hoje (09), tem parabéns e muitos cumprimentos para a Diretora de Jornalismo da Vale TV, Sandra Moreno, que completa mais uma primavera. A comemoração será ao lado das
pessoas mais importantes de sua vida, os filhos Arthur, Maria
Vitória, Ana Luiza e do maridão Maciel. Tudo de bom Sandra!

Parabéns para a bela Aline Paixão que festejou idade
nova segunda-feira (05). A comemoração foi ladeada
de seus amigos e familiares, e na data especial o carinho
ficou por conta do afilhado Lucas Gabriel. Sucesso!

Guilherme
Junqueira
curte o
melhor da
estação em
merecidas
férias no
Estado
do Rio de
Janeiro. O
engenheiro
ambiental
ja passou
por Copacabana (foto),
Búzios e
segue para
Angra dos
Reis no final
de semana.
Sucesso!
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O desemprego é um dos assuntos mais comentados na imprensa e redes sociais, por estar
presente na vida de muitos lares
brasileiros. No entanto, contra
a maré da crise provocada pela
pandemia Covid-19, a cidade
de Barretos continua registrando saldo positivo de empregos,
segundo números do CAGED.
Só no mês de agosto de 2020
foram registradas 840 contratações, contra 618 demissões, gerando um saldo positivo de 222
empregos conquistados, com
carteira assinada. Este é o segundo maior índice do ano, perdendo apenas para fevereiro, antes
da pandemia, que registrou saldo de 258 empregos na cidade.
Os números crescentes de
emprego na cidade vêm sendo registrados desde junho,
quando houve saldo positi-

vo de 60 empregos; em julho
foram 167 contratados e em
agosto o saldo de 222.
O prefeito Guilherme Ávila
comemorou os resultados. “É
importante observar que os números estão numa crescente, ou
seja, a economia local vem respondendo às medidas que estamos tomando em relação a reabertura consciente do comércio,
ao apoio às novas empresas que
aqui querem se estabelecer e a
política de amparo aos empresários que acreditam no potencial
de nossa cidade. São, de fato,
números para serem comemorados, afinal, de junho pra cá são
449 famílias que conquistam o
emprego com carteira assinada.
E vem muito mais por aí até o final do ano”, disse o prefeito.
O secretário municipal de
Desenvolvimento Econômi-

co, André Peroni Ângelo, explicou que a tendência é que
esses números fiquem ainda
melhores até dezembro.
“Além da indústria farmacêutica que começou a contratar ainda em setembro mais de
200 novos funcionários, temos
esse fenômeno da Vikstar, com
suas mil vagas, que começam a
ser preenchidas ainda este mês
de outubro, temos a abertura de
novas operações no North Shopping e novas empresas se instalando na cidade, ou seja, as
expectativas são as melhores
possíveis”, explicou Ângelo.
Os dados são do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que faz a geração das estatísticas do emprego
formal por meio de informações
captadas dos sistemas eSocial,
Caged e Empregador Web.

Deputado Sebastião Santos faz visita ao Daesp
para saber a situação do aeroporto de Barretos
O deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) esteve nesta terça-feira,
dia 6 de outubro de 2020, na
sede do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP), para conhecer a
real situação do funcionamento do aeroporto de Barretos.
Durante a visita, o parlamentar foi recepcionado pelo superintendente, Antônio Claret de
Oliveira, e pelo assessor de relações institucional do Desenvolvimento Rodoviário (DERSA),
Waldir Rapello Dutra.
“Após as reformas necessárias na pista e em todo o aeroporto, buscamos entender e
saber qual a atual situação do
local, pois por conta da pandemia vários vôos comerciais
foram cancelados. Um dos
nossos questionamentos foi
sobre qual aeronave irá atender a demanda de Barretos,

além da região, com a volta
da malha aérea”, disse Santos.
O aeroporto foi administrado pelo Daesp de 1978 até
2012. Em dezembro de 2012,
atendendo solicitação da prefeitura de Barretos, o Daesp,
com autorização da Secretaria
de Aviação Civil (ANAC), concedeu sua gestão à prefeitura,
que ficou responsável por sua
administração e manutenção.
Após o aeroporto voltar

para a administração do governo estadual, foram feitos
o recape da pista de pouso
decolagem e pátio de estacionamento de aeronaves, revitalização da sinalização
horizontal (PPD e pátio), reforma do terminal de passageiros e do sistema elétrico de
balizamento, das torres de iluminação do pátio. Ao todo foi
investido na reforma o valor
de R$ 3.600.000,00.

Município registra queda de 34% em índice
de acidentes no comparativo agosto 2019/2020
Dados do “Respeito À
Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade”
apontam uma queda de 34%
de acidentes com vítimas em
Barretos, no comparativo
agosto de 2019 (87 acidentes)
e agosto 2020 (57 acidentes).
“É um número considerável. A prefeitura investiu muito na sinalização e disciplinou o trânsito com mudança
de mãos e sentidos de direção
e também na mobilidade urbana com a construção de vias
modernas, ciclofaixas tudo
feito com planejamento para
melhorar a vida das pessoas”,
afirmou o secretário munici-

pal de Ordem Pública, Cláudio Muroni.
O secretário lembrou, também, que o isolamento social
devido a pandemia da Covid
19 diminuiu a circulação e
também foi um fator que con-

tribuiu para esta queda. “Os
investimentos foram fundamentais e a atenção dos motoristas que sempre pedimos
é muito importante para mantermos os números em níveis
baixos”, ressaltou Muroni.

Deputado Kim Kataguiri visitou
Barretos na última terça-feira

Essa foi a quarta visita de um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL)
ao município, porém, a primeira institucional depois de eleito parlamentar

Um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL),
deputado federal, Kim Kataguiri (DEM-SP), visitou Barretos
na última terça-feira (6). O deputado realizou duas visitas previstas em sua agenda: a primeira
ao Hospital de Amor (foto) e a
segunda ao campus do Instituto
Federal em Barretos.

Após cumprir esses compromissos, Kim Kataguiri
manteve reunião com as liderança do MBL em Barretos.
Esta foi a quarta visita de Kim
Kataguiri a Barretos, a primeira depois de eleito deputado federal em 2.018.
A primeira foi em setembro de 2.016, a segunda visi-

ta aconteceu em abril de 2.017
e a última visita de Kataguiri
a Barretos foi em agosto de
2.018, durante a Festa do Peão.
Nas eleições de 2.018,
Kim Kataguiri (23 anos) foi
eleito deputado federal com
465.310 votos; destes, 910
votos foram registrados em
Barretos (0,2%).
Kim Kataguiri já foi eleito
pela revista Times como um
dos 30 jovens mais influentes
do mundo e selecionado pela
revista Forbes, como o brasileiro com menos de 30 anos
mais talentoso na política.
No final do seu primeiro
ano de mandato, de acordo
com o Ranking dos Políticos,
o parlamentar esteve entre os
10 melhores avaliados.

VALOR DESTA PUBLICAÇÃO R$ 75,00

Barretos segue com saldo positivo
de empregos, segundo o CAGED
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Pesquisa aponta Barretos como terceira
cidade mais hospitaleira do Brasil
Consulta foi feita com usuários da Plataforma Airbnb

Reportagem publicada nesta semana no site catracalivre.
com.br aponta Barretos como
o terceiro melhor destino mais
hospitaleiro do Brasil, conforme
pesquisa realizada pela plataforma Airbnb, de hospedagens.
O levantamento foi feito
com base nas maiores notas
médias dadas pelos hóspedes
às acomodações entre junho
de 2019 e junho de 2020. O
Estado de São Paulo concentra cinco municípios mais
bem avaliados no total
Entre outros aspectos, higiene, limpeza, facilidade para
check-in e check out, comunicação com o anfitrião e se o
espaço está de acordo com as
expectativas, são critérios que
contam para a avaliação. Piracaia (SP) é a primeira cidade
mais bem avaliada e Domingos Martins (ES), a segunda.
O secretário municipal de
Turismo, Adriano Santos, afirmou que Barretos é realmente
uma cidade que tem vocação
de hospitaleira, independente

de hospedagens em casas, chácaras, hotéis e outros locais.
“O barretense tem este perfil de receber bem, seja durante os eventos que o município
proporciona ou ao longo do
ano para qualquer situação”,
disse o secretário.
Santos ressaltou que a cidade tem alto potencial turístico.
“A prefeitura vem trabalhando
muito para isto. Já conseguimos o selo de Município de
Interesse Turístico e estamos
avançando para conquistar o
de Estância Turística”.
VIAGENS
Segundo o Airbnb, desde
maio, tem sido observada uma
maior preferência dos hóspedes
por casas de campo e em cidades menores de praia em destinos “hiperlocais”, a até 300 quilômetros dos centros urbanos.
Em muitos casos, são famílias em busca de um refúgio fora
da cidade grande e, ao mesmo
tempo, com boa infraestrutura
(como conexão à internet, ruas
asfaltadas, opções de comércio

e serviços, etc), para conciliar
férias com a família e trabalho
em home-office.
Segundo a publicação catracalivre.com.br no fim de abril,
o Airbnb lançou um avançado
protocolo de higienização desenvolvido com orientação de
autoridades sanitárias e em parceria com especialistas internacionais, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças,
dos EUA, que é referência nos
esforços de combate a Covid 19,
e já está disponível no Brasil.
As medidas incluem capacitação da comunidade dos anfitriões sobre como higienizar
todos os cômodos de uma casa
e certificação das acomodações
que seguem esses padrões.
As 10 cidades mais hospitaleiras do Brasil, pela ordem, são:
Piracaia (SP), Domingos Martins (ES), Barretos (SP), Jaraguá
do Sul (SC), Brotas (SP), São
José dos Pinhais (PR), Pomerode (SC), Socorro (SP), Joanópolis (SP) e Nova Petropólis (RS).
(Foto: André Monteiro)

Calor extremo aumenta risco
de ataque cardíaco e derrame

Tereos abre inscrições para
programa de estágio de verão
Em sua 3ª edição, Summer Experience será
realizado em janeiro e fevereiro de 2021. Interessados têm até o dia 18 de outubro para se inscrever

Especialista fala como se prevenir
e alerta para os sinais de perigo
As altas temperaturas vêm
castigando a população de
Barretos e de todo o país nos
últimos dias. A sensação de
desconforto causada pela baixa umidade do ar traz indisposição, falta de apetite, sensação de boca seca e muito calor.
Temperaturas
extremas
não fazem bem para a saúde
e os médicos recomendam
hidratação constante, uso de
roupas leves e evitar exposição ao sol entre 10 e 16 horas.
Além destes cuidados básicos, precisamos ficar atentos
a outros sinais do corpo, é o
que recomenda o cardiologista Augusto Vilela.
“Dias extremamente quentes
como os que estamos passando
elevam o risco de complicações
por doenças cardiovasculares,
em especial para aqueles que
já apresentam algum problema
cardíaco. Se a pessoa notar que
está com os batimentos cardíacos acelerados, dor no peito,
dor de cabeça ou tontura, é importante procurar ajuda médica,
pois estes sintomas aliados ao
forte calor podem indicar um
risco de infarto ou AVC”, alerta.
Quando a temperatura ambiente está elevada, a pressão
arterial pode cair e a frequência cardíaca aumentar, e essa

combinação eleva as chances
de uma pessoa que tem problemas cardíacos apresentar um
quadro de saúde mais grave.
“Uma das maneiras de se prevenir é estar com o acompanhamento médico em dia. Consultas,
exames e uso de medicamentos
deve ser feito de acordo com a
recomendação médica. Conseguir
permanecer em um ambiente com
a temperatura controlada por algumas horas, fazendo uso de ventilador ou ar condicionado, ajuda
a melhorar a sensação de desconforto causada pelo calor, auxiliando principalmente na resposta do
corpo à temperatura ambiente”,
recomenda o cardiologista.
O combate aos malefícios
que o calor pode trazer para a
nossa saúde também está relacionado com a alimentação. De
acordo com o dr. Augusto Vilela,
em dias muito quentes, deve-se

ter muito cuidado com a ingestão
de determinados alimentos.
“Alimentos muito calóricos,
com alto teor de gordura e carboidratos devem ser evitados, em
especial, nos dias mais quentes.
Eles podem provocar sensação
de mal-estar, associados também
a intoxicação alimentar, muito
comum de ocorrer em dias mais
quentes. O ideal é fazer consumo
de alimentos mais leves, carnes
brancas, saladas, evitar o consumo excessivo de bebida alcóolica e manter o corpo hidratado,
consumindo em média 2 litros de
água por dia”, afirma.
“ Importante ressaltar que
muitos idosos não bebem água
frequentemente e usam diurético para controle de pressão.
Nesse contexto, aliado a altas temperaturas há um risco
grande de desidratação grave”,
completa o especialista.

A Tereos, uma das líderes
mundiais na produção de açúcar, etanol e amidos, deu início
nesta semana, às inscrições para
o Tereos Summer Experience,
programa de estágio de verão
que seleciona estudantes universitários para atuar em várias
áreas de negócios da empresa.
Podem se inscrever estudantes das áreas de Agronomia, Engenharias Agronômica/
Agrícola, Engenharia Química,
Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica/Eletrônica, Engenharia Mecânica/Mecatrônica,
Engenharia de Produção, Química e cursos afins.

Para participar da seleção, os
candidatos devem estar cursando
ensino superior, ter nível intermediário de inglês ou francês, domínio de ferramentas de informática
e disponibilidade para estagiar
seis horas por dia, de segunda a
sexta, durante dois meses (janeiro
e fevereiro de 2021). O estágio
acontece em três unidades do
grupo, localizadas na região noroeste do estado de São Paulo.
Os selecionados terão bolsa-auxílio, seguro de vida, transporte oferecido pela empresa,
refeitório no local e hospedagem
em hotel financiado pela empresa durante todo o programa.
Para se inscrever, os in-

teressados deverão acessar
www.vagas.com.br/
v2112342. As inscrições vão
até o dia 18 de outubro.
O processo seletivo será
totalmente online e composto
por triagem de currículos, provas online (francês ou inglês,
conhecimentos gerais e raciocínio lógico), videoentrevista
e entrevista individual. No entanto, o estágio será presencial.
Esta é a terceira edição do
Tereos Summer Experience.
Na segunda edição, o programa teve 5.370 inscritos, um
crescimento de quase 30% na
comparação com a primeira,
realizada no início de 2019.
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Hospital de Amor promove ação virtual de conscientização
sobre câncer de mama aliada à prática de atividade física
Unir o bem-estar e a prevenção foi uma das propostas do
Hospital de Amor para a campanha do Outubro Rosa deste ano.
Com a pandemia da COVID-19,
muitas das palestras e eventos
que seriam realizados neste período do ano, foram canceladas.
Com isso, por iniciativa das
unidades de Fernandópolis e
Jales, o HA abraçou a ideia de
uma ação virtual de conscientização sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama,
aliada à prática de atividade física, um fator importante para
prevenção da doença.
COMO SE CONECTAR
A participação na ação é muito fácil: a pessoa precisa vestir
uma camiseta rosa, publicar nos
seus stories do Instagram algum
momento realizando uma atividade física, dentro ou fora de
casa, e marcar o perfil ‘@hospitaldeamor’. O post poderá aparecer nos stories da instituição.
É importante fazer a marcação do perfil corretamente e
marcar apenas o perfil oficial.
Para que o hospital consiga ver
o story é necessário que o seu
perfil esteja público quando
você compartilhar. Outra dica:
é importante respeitar as orientações de distanciamento social
e uso de máscara se estiver em
lugares de maior circulação.
ATIVIDADE FÍSICA E O
CÂNCER DE MAMA

O exame de mamografia deve ser realizado por mulheres de 40 a 69 anos
periodicamente (Foto tirada antes da pandemia por Covid-19)

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são
diversos os fatores causadores de câncer de mama. Entre
eles, está o sedentarismo, ou
seja, a inatividade física.
Cerca de 30% dos casos
de câncer de mama podem ser
evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como: praticar
atividade física, alimentar-se
de forma saudável, manter o
peso corporal adequado, evitar
o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar e evitar uso
de hormônios sintéticos, como
anticoncepcionais e terapias de
reposição hormonal.
O cirurgião oncológico do
HA Jales, dr. André Silveira,
reforça que o exercício físico
atua na prevenção do câncer de

diversas formas. “Os principais
fatores que contribuem para esse
resultado positivo são: redução
da gordura corporal, melhora no
sistema imunológico, controle
dos níveis de insulina e redução
do quadro inflamatório”, explica.
PREVENÇÃO
A prevenção do câncer de
mama não deve acontecer só
em outubro. Segundo a responsável técnica da unidade
de Fernandópolis, Tânia Lourenço, mulheres com idade de
40 a 69 anos, devem procurar
o posto de saúde mais próximo de sua casa para realizar
seu exame de mamografia.
“Mulheres, com a faixa etária de 40 a 49 anos, devem realizar a mamografia com periodicidade de 12 meses; e as de

50 a 69 anos, no período de 24
meses”, explicou a enfermeira.
NÚMEROS DO
CÂNCER DE MAMA
O câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente
em mulheres na maior parte do
mundo. De acordo com as últimas estatísticas do Globocan
(2018), foram estimados 2,1 milhões de casos novos de câncer e
626 mil óbitos pela doença. No
Brasil, as estimativas de incidência de câncer de mama para
o ano de 2020 são de 66.280
casos novos, o que representa
29,7% dos cânceres em mulheres, excetuando-se o câncer de
pele não melanoma. Em 2018,
ocorreram 17.763 mortes, sendo
17.572 mulheres e 189 homens
por câncer de mama no país.

COVID-19 PERSISTENTE

Pacientes continuam com sintomas mesmo após meses

VALOR DESTA PUBLICAÇÃO R$ 75,00

Para a maioria das pessoas,
a covid-19 é uma doença breve e leve, mas algumas sofrem
com os sintomas, incluindo fadiga contínua, dor persistente e
falta de ar, por meses.
A condição conhecida como
covid persistente está tendo
um efeito debilitante na vida
das pessoas e histórias de ficar
exausto, mesmo depois de uma
caminhada curta, são comuns.
Até agora, o foco tem sido
salvar vidas durante a pandemia, mas já existe um reconhecimento crescente de que
as pessoas estão enfrentando
as consequências de longo
prazo de uma infecção por
covid. No entanto, mesmo as

questões básicas como por
que as pessoas pegam covid
persistente ou se todos vão se
recuperar totalmente estão repletas de incertezas.
O que é covid persistente?
Não há nenhuma definição
médica ou lista de sintomas
compartilhada por todos os
pacientes. Duas pessoas com
covid persistente podem ter experiências muito diferentes. No
entanto, a característica mais comum é uma fadiga paralisante.
Outros sintomas incluem:
falta de ar, tosse que não passa,
dores nas articulações, dores
musculares, problemas auditivos e de visão, dores de cabeça, perda de olfato e paladar,

bem como danos ao coração,
pulmões, rins e intestinos.
Foram relatados problemas
de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e dificuldade para pensar com clareza.
A covid persistente não é
apenas o caso de uma recuperação lenta em UTI. Mesmo
pessoas com infecções relativamente brandas podem ficar
com problemas de saúde graves e duradouros.
Você precisa ter um caso grave de covid para seguir com covid
persistente? Aparentemente, não.
Metade das pessoas em um
estudo em Dublin (Irlanda) ainda apresentava fadiga 10 semanas após a infecção pelo corona-

vírus. Um terço foi fisicamente
incapaz de voltar ao trabalho.
Mais importante: os médicos
não encontraram nenhuma ligação entre a gravidade da infecção
e a fadiga. No entanto, a exaustão extrema é apenas um sintoma
de covid persistente. As pessoas
que desenvolveram pneumonia
podem ter mais problemas por
causa de danos aos pulmões.
As pessoas vão se
recuperar totalmente?
O número de pessoas com
covid persistente parece diminuir com o tempo. No entanto,
o vírus surgiu apenas no final de
2019, antes de se tornar global
no início deste ano, portanto,
faltam dados de longo prazo.
No entanto, existem preocupações de que mesmo que
as pessoas pareçam se recuperar agora, elas podem enfrentar
riscos para toda a vida. Pessoas
que tiveram a síndrome da fadiga crônica têm maior probabilidade de tê-la novamente e a
preocupação é que infecções futuras possam causar mais surtos.
O que devo fazer se achar
que tenho covid persistente?
O sistema de saúde do Reino Unido (NHS) recomenda os
“três Ps” para conservar energia:
Pace, ou ritmo em inglês.
Controle-se para não se esforçar muito e certifique-se de ter
bastante descanso.
Planejamento. Planeje seus
dias para que suas atividades
mais cansativas sejam distribuídas ao longo da semana
Priorizar. Pense sobre o
que você precisa fazer e o que
pode ser adiado.
Aconselha-se falar com uma
equipe do seu hospital de confiança ou com o seu médico de
família se a recuperação estiver
demorando. (com informações
do VivaBem UOL e BBC News)

Secretário da Educação de
São Paulo afirma que anos
letivos devem ser unificados
Com o processo de reabertura das escolas estaduais em
São Paulo desde a última quarta-feira, o secretário estadual
da Educação, Rossieli Soares,
afirmou que os anos letivos de
2020 e 2021 devem ser unificados graças ao que ele classificou como “ano atípico”.
“Vamos trabalhar o ano de
2020 e 2021 como um ciclo,
como se fosse um só, principalmente para os alunos que
já entregaram suas atividades
e estão entregando”, disse o
secretário sobre o futuro nas
escolas paulistas.
Por conta da pandemia,
muitos alunos, sobretudo os
de baixa renda, foram prejudicados pelas dificuldades do
ensino a distância. Por isso, o
secretário afirmou que o processo de aprovação dos alunos será revisto.
“Não defendemos a reprovação pela reprovação.
Esse é um ano muito atípico,
especialmente para aqueles
alunos que têm menos condições”, explicou o secretário.
Em São Paulo, as aulas na
rede pública foram realiza-

das de forma remota por quase seis meses. “Vamos fazer
um grande processo de busca
ativa para aqueles que não
tenham entregue atividades
e vamos dar oportunidade ao
máximo de tempo possível,
mas vamos ter uma cobrança
mínima”, disse.
O secretário, porém, não
especificou o que é a “cobrança mínima” mencionada. Rossieli explicou que a secretaria
está discutindo com o Conselho Estadual da Educação as
circunstâncias destes critérios
e que espera que daqui a uma
semana estas regras específicas já estejam definidas.

Governo estuda extinguir
desconto do imposto de renda
para financiar renda básica
Medida prevê fim do desconto automático de 20%
na declaração simplificada do IRPF e pode ter impacto
sobre 17 milhões de contribuintes no país
O governo de Jair Bolsonaro pode extinguir o desconto de 20% da declaração
simplificada do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF)
para financiar o programa de
renda básica, que vem sendo
chamado de “Renda Cidadã”. A medida pode atingir
mais de 17 milhões de contribuintes nos país.
Com o fim do desconto,
a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda
manter as deduções de saúde
e educação, que são benefícios da declaração completa.
O fim dessas deduções já estava na mira de Guedes antes da
apresentação da idéia de agora
eliminar o desconto de 20%
da declaração simplificada.
Segundo reportagem de
Bernardo Caram na Folha de
S.Paulo, deste domingo (4),
a proposta será apresentada
pelo Ministério da Economia
ao presidente Jair Bolsonaro
como uma das soluções para
o impasse que envolve o novo
programa social do governo.
A equipe econômica
pretende que a matéria seja
aprovada a toque de caixa,
antes mesmo de um pacote
mais amplo da reforma tributária. A equipe do ministro
Paulo Guedes continua defendendo que outros programas sociais existentes hoje
sejam condensados para formar o Renda Cidadã.
A pasta argumenta que
o modelo simplificado, que
dá suporte ao desconto do
IRPF, somente fazia sentido
quando o mundo não era digitalizado e os contribuintes
tinham um trabalho enorme

para guardar, reunir e recuperar a papelada que seria
apresentada para viabilizar
as deduções. O time de Guedes ainda trabalha nas contas
da economia que seria criada
com a medida.
MODELO SIMPLIFICADO É MAIS USADO
Na declaração de 2019,
17,4 milhões de pessoas optaram pelo formulário simplificado, enquanto 12,9 milhões
usaram o modelo completo.
Para os cadastrados no sistema simplificado, a redução
global na base de cálculo foi
de R$ 136,5 bilhões. Sobre
esse valor, portanto, o imposto
não incidiu. Como o desconto é padrão e automático, em
muitos casos o contribuinte
nem possui, de fato, despesas
a serem deduzidas da base de
cálculo do imposto.
Técnicos explicam que
esse montante de desconto
não será eliminado em sua
totalidade com a medida,
porque muitas pessoas que
optaram pelo modelo simplificado poderiam passar a
declarar e deduzir pela modalidade completa.
A nova proposta foi formulada para ser apresentada
ao presidente Jair Bolsonaro como uma das soluções
para o impasse que envolve
o novo programa social do
governo, o Renda Cidadã.
Segundo técnicos do Ministério da Economia, somente com essa medida, o
benefício mensal médio do
Bolsa Família poderia ser
ampliado de R$ 190 para valores entre R$ 230 e R$ 240.
(Fonte: RBA)
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Secretaria abre período de matrículas para ano letivo de 2021
O governo de São Paulo
anunciou a abertura do período de matrículas para o ano
de letivo de 2021 na rede estadual. O prazo para os alunos
que já fazem parte da rede vai
até o dia 16 de outubro e a solicitação deve ser feita pelo
aplicativo Minha Escola SP
ou pela plataforma Secretaria
Escolar Digital (SED).
Para os alunos que ainda
não fazem parte da rede estadual, o prazo da matrícula
vai até o dia 30 de outubro.
Os pais e interessados podem
procurar qualquer escola estadual, a diretoria de ensino ou
os postos do Poupatempo em

todo o estado de São Paulo.
No momento na matrícula,
alunos e responsáveis poderão
selecionar oportunidades adicionais oferecidas pela Secretaria Estadual da Educação como
os cursos de idiomas oferecidos
pelos Centro de Estudos e Línguas; o modelo de ensino técnico do Novotec desenvolvido
em parceria com o Centro Paula Souza; o 4º ano opcional do
ensino médio; e a matrícula em
escolas de tempo integral.
VOLTA ÀS AULAS
OPCIONAIS
O governo de São Paulo
manteve a volta opcional das aulas para alunos do ensino médio

e Educação de Jovens e Adultos
(EJA) da rede estadual desde a
última quarta-feira (7). Para as
escolas que atendem alunos do
ensino fundamental, a data prevista de retorno foi alterada para
o dia 3 de novembro.
Tanto o calendário de retomada presencial como a realização de atividades de reforço
nas escolas municipais, estaduais e privadas dependem da
autorização de cada prefeitura.
Em Barretos, um decreto publicado no mês passado, anunciou que as aulas presenciais no
município somente serão retomadas em 2021. Porém, a determinação pode ser revista.

SEBRAE NAS ELEIÇÕES
Municípios precisam reduzir a burocracia
e simplificar ambiente de negócios locais
Desde o dia 1º de setembro, os negócios mantidos por
microempreendedores individuais (MEI) estão dispensados de alvará e licença para
funcionar, o que permite o
início imediato das atividades
após inscrição no Portal do
Empreendedor.
A medida foi aprovada, por
meio da Resolução nº 59, do
Comitê para Gestor da Rede
Nacional para Simplificação
do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios (CGSIM), com o apoio do Sebrae,
que faz parte do comitê.
Em meio à campanha
eleitoral municipal, o Sebrae
orienta que os futuros prefeitos e prefeitas, bem como os
novos integrantes das câmaras municipais desenvolvam
medidas que desburocratizem e facilitem a vida daqueles que sonham em ter seu
próprio negócio.
Para ajudar as gestões
municipais na adoção de medidas que incentivem o desenvolvimento do empreendedorismo local, o Sebrae
lançou o Guia do Candidato
Empreendedor com o apoio
Frente Parlamentar Mista da
Micro e Pequena Empresa, da
Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP),
do Instituto Rui Barbosa,
com a Associação Nacional
dos Membros do Ministério
Público e da Associação dos
Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil.
O guia indica um conjunto
de ações para desenvolver os
municípios com a força dos
pequenos negócios, que dependem do estímulo e valorização dos gestores locais para
alcançar sucesso.

DESBUROCRATIZE E
SIMPLIFIQUE
O Sebrae orienta que os futuros prefeitos e prefeitas promovam ações para que seus
municípios façam parte da RedeSim, sistema nacional que
integra juntas comerciais, prefeituras, órgãos de inscrição
tributária e de licenciamento.
A adesão à rede permite
reduzir o tempo de abertura
de empresas, adotando a premissa da boa-fé, a simplificação de processo e o licenciamento online.
De acordo com os dados
referentes ao 2º quadrimestre deste ano, disponíveis no
Mapa das Empresas (ferramenta lançada em maio pelo
Ministério da Economia), o
tempo médio para a abertura
das empresas no Brasil, caiu
pela metade, passando de 5
dias e 9 horas para 2 dias e 21
horas. A meta até 2022 é que
o tempo máximo de abertura
seja de apenas 1 dia.
As prefeituras também devem estimular os empreendedores familiares do campo a
buscarem o certificado Selo
Arte, considerado importante
instrumento para qualificar a
produção e a comercialização
interestadual de alimentos.
Para isso, é preciso que
os gestores públicos munici-

pais, apoiem o licenciamento
e comercialização locais com
a implantação do Serviço de
Inspeção Municipal (SIM),
responsável por cuidar da fiscalização industrial e sanitária
obrigatória aos produtos de
origem animal.
A simplificação de emissão de alvarás de construção
é outra ação indicada para
desburocratizar e atrair novos
negócios para a localidade
e com isso, gerar emprego e
renda na localidade.
As ações indicadas pelo
Sebrae fazem parte do Programa Cidade Empreendedora, testado e aprovado por
todo o país. A partir da adesão
ao programa, os prefeitos e
prefeitas assumem o compromisso de colocar o município
como referência no apoio ao
empreendedorismo e recebem
apoio técnico do Sebrae.
Além de incentivar e
orientar as prefeituras que
aderem ao programa, o Sebrae
também reconhece os esforços dos gestores municipais,
por meio do Prêmio Sebrae
Prefeito Empreendedor, que
desde o ano 2000, identifica,
valoriza e divulga as boas práticas e a capacidade administrativa de gestores que implementaram iniciativas como o
Cidade Empreendedora.

Eleitores devem ter cuidados
redobrados antes e depois da votação
Com a proximidade das
Eleições Municipais, este ano
adiadas para 15 de novembro,
uma das maiores preocupações
dos eleitores é manter a segurança na hora da votação em
ambientes que costumam contar com filas e aglomeração.
A infectologista Daniela
Bergamasco, coordenadora
do Serviço de Controle de Infecção do HCor, ressalta que
é possível exercer a cidadania
e comparecer às seções eleitorais mantendo atenção redobrada às medidas de segurança e higiene das mãos.
Assim como o documento
de identidade, a máscara e o
frasco de álcool gel não podem ser esquecidos no domingo eleitoral. A orientação é
para manter o equipamento de
proteção facial o tempo inteiro no rosto e só retirar quando
estiver de volta em casa.

Já as mãos devem ser higienizadas no momento de
chegada, após a assinatura do
caderno de votação e antes e
depois do contato com a urna.
Levar sua própria caneta junto com a “cola eleitoral” também é boa opção.
Outra recomendação é
manter a distância de pelo
menos um metro de outros
eleitores e dos mesários, além
de não consumir bebidas e alimentos no local.
“Também é importante evitar
levar acompanhantes, mesmo
crianças pequenas, e, no retorno,
lembrar de higienizar carteiras,
objetos e o aparelho celular, se
utilizado durante o período na
rua”, reforça Bergamasco.
Devido a pandemia, o tempo de votação foi ampliado
em uma hora (7 às 17 horas)
e o período da manhã, entre
7 e 10 horas, será preferen-

cialmente dedicado a pessoas
com mais de 60 anos.
QUEM NÃO
DEVE COMPARECER
A VOTAÇÃO?
Os eleitores que estiverem
com febre no dia da votação
ou que tenham testado positivo
para a Covid-19 nos últimos 14
dias anteriores à data da eleição
precisarão ficar em casa e justificar a falta, posteriormente.
Pacientes do grupo de risco, como os cardiopatas e que
fazem tratamento oncológico,
devem seguir as recomendações médicas individualizadas.
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