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Entidades mantêm contato com
idosos assistidos, por telefone
Os idosos formam o grupo
que corre mais risco de desenvolver complicações do novo
Coronavírus, que podem levar à morte. A orientação tem
sido que eles fiquem isolados.
Diante da situação, famílias se vêem divididas entre
a saudade e a necessidade
de preservar a vida de pais
e avós. Também não sabem
como ajudá-los, tendo em vista que não podem manter contato. A situação pode levar os
idosos a doenças psicológicas
como depressão.
Para superar a angústia
do isolamento, entidades que
assistem pessoas acima de 60
anos tem promovido contatos
através do telefone.
A ABAVIN (Associação
Barretense Vida Nova), que
pertence ao eixo da educação,
permanece fechada. A professora Maria Augusta Vilarinho
relatou que os idosos sentem
muita falta das atividades e
das refeições. “Para eles, é
uma tristeza muito grande não
poder sair de casa”, afirmou.
Vilarinho explicou que
psicólogos e pedagogos têm
mantido contatos, por telefone, com os assistidos, para dar
suporte através de um bate-papo, inclusive com os familiares. Em 20 de março, decreto municipal suspendeu as
atividades das entidades para
preservar a saúde.
O Instituto Rosentino Bispo, que tem trabalhos voltados para a saúde, também,
faz contatos telefônicos como
forma de orientar e prevenir
doenças.
Em 13 de maio, a entidade
reabriu as portas com o aval
de novo decreto municipal,
segundo a coordenadora Pâmella Camargo. “Estamos
seguindo as orientações como
distanciamento social e atendimentos com horário marcado com intervalos para evitar
aglomerações de pessoas”.
Já a Vila dos Pobres, que
atende 60 idosos, suspendeu
a visitação de familiares, ami-

gos e voluntários, proibindo,
também, a saída dos assistidos
e não registrou nenhum caso
de Covid-19 até o momento.
DOAÇÕES
Por conta da pandemia, as
doações que são muito necessárias para o funcionamento das
entidades, caíram muito. Neste
momento, as entidades precisam dos seguintes itens para
continuar o atendimento: ABAVIN (17) 98154.9118 - necessita de leite, bolacha, frutas, arroz
e feijão. Vila dos Pobres (17)
3322.3601 - precisa de maisena, creme de leite, açúcar, café,
alho e desinfetantes.

O SEM PARAR VOLTOU!

Já está na conta de hospitais paulistas de todo o Estado
de São Paulo os R$ 219 milhões destinados via Bancada
Paulista, formado por deputados e senadores eleitos pelo
Estado, para ações de enfrentamento ao coronavírus.
Barretos foi uma das cidades que mais receberam.
Foram R$ 7,9 milhões para o
Hospital do Amor e outros R$
2,6 milhões para a Santa Casa
de Misericórdia (foto).
Segundo o deputado federal, Geninho Zuliani, do
DEM/SP, um dos que articularam para que o repasse
das emendas paulistas fosse

Segunda a sexta, das 8h às 17h
você pode fazer o seu cadastro
e aproveitar a todas as
comodidades oferecidas!

Mais informações:
(17) 3321-5511
Berrantão: Pensando em você sempre!

OTIMISMO DE
INVESTIDORES EM
TODO MUNDO:
CHEGOU A HORA DE
BUSCAR GRANDES
LUCROS?
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Juristas promovem
Congresso Solidário
em prol do Hospital
de Amor

Idosos sentem falta
das atividades que
faziam antes da
pandemia

Barretos está na fase amarela
do plano de retomada da economia

Hospitais de Barretos
recebem verbas da bancada
paulista para ações de
enfrentamento ao coronavírus
Um dos defensores dos repasses para o interior paulista
foi o deputado federal, Geninho Zuliani, do DEM/SP

revertido para ações contra a
Covid-19, o dinheiro começou a ser transferido desde a
última semana para as instituições.
Já o Hospital das Clínicas
de Ribeirão Preto recebeu R$
4 milhões e a Santa Casa do
município, R$ 1,2 milhão.
Para o Hospital de Base de
Rio Preto já foi creditado em
conta R$ 3,9 milhões.
Também já receberam as
Santas Casas de Araçatuba
(R$1,5 milhão), Marília (R$
1.063 milhão), Votuporanga
(R$ 886 mil), Jales (R$ 443
mil) e São João da Boa Vista
(R$ 440 mil).

O governador João Doria
apresentou na última quarta-feira (27) o Plano São Paulo para
reabertura de setores da economia durante a quarentena de enfrentamento ao coronavírus.
A partir da próxima segunda-feira, 1º de junho, índices de
ocupação hospitalar e de evolução de casos em 17 regiões do
Estado vão definir cinco níveis
restritivos de retomada produtiva, segundo critérios médicos
e epidemiológicos, para que o
sistema de saúde continue em
pleno funcionamento.
As cinco fases do programa vão do nível máximo de
restrição de atividades não es-

senciais (vermelho) a etapas
identificadas como controle
(laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde)
e normal controlado (azul).
Barretos está inserida na fase
amarela, onde haverá reabertura
total de serviços imobiliários,
escritórios e concessionárias
segundo protocolos sanitários.
Comércio de rua, shoppings e
salões de beleza, além de bares,
restaurantes e similares poderão
funcionar com restrições de horário e fluxo de clientes.
O distanciamento social
ainda é a principal recomendação para conter a disseminação do coronavírus.

Polícia militar faz doação
de cobertores a pessoas
que moram na rua

Policiais Militares da 1ª
Companhia do 33º Batalhão de
Polícia Militar do Interior, consternados com as precárias condições de acomodação dos moradores de rua, pelo sofrimento
causado pela abrupta queda da
temperatura, intercalaram em
seus afazeres o ato humanitário
de proporcionar a esses moradores um calor necessário.
Os policiais militares Cabo
PM Marcos Mariano e a Soldado PM Roberta entregaram
cobertores a moradores de rua

na Região dos Lagos e em uma
praça de um bairro da cidade.
“Em razão do clima, estes
cobertores em muito auxiliarão no conforto desses moradores. Pela atual realidade
de pandemia, o que sobrecarrega as casas de apoio a esse
público específico, não há
outro destino senão as ruas,
então a Polícia Militar se solidariza com esse sofrimento,
participando concretamente
na diminuição dessa agrura”,
disseram os policiais.

O Instituto Brasileiro de
Estudos e Pesquisas em
Ciências Políticas e Jurídicas
(IPOJUR), em parceria com
a Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, promove
nesta sexta-feira (29), das 9
horas às 18h40, o “Congresso
Solidário Ipojur/EsaOAB-SP
2020”, visando impulsionar as
doações ao Hospital de Amor
de Barretos. O evento reunirá mais de 40 juristas consagrados para discutir temas
importantes sobre o Direito
do Trabalho no Brasil. A transmissão será ao vivo e gratuita
pelo canal do IPOJUR (www.
youtube.com/ipojur).
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Primeira etapa
da campanha de
vacinação termina
no próximo domingo
A Federação de Agricultura e
Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) alerta os produtores
rurais que a primeira etapa da
campanha de vacinação contra a
febre aftosa encerra-se no próximo domingo, dia 31 de maio. Devem ser imunizados os bovinos
e bubalinos de todas as faixas
etárias do rebanho. Ao vacinar o
seu rebanho, o pecuarista deve
declarar a vacinação, até na próxima segunda-feira, primeiro de
junho, no site gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br. “A sanidade animal é atividade essencial.
Portanto, a vacinação não pode
parar, mesmo nesta época de
pandemia que estamos atravessando”, comentou Tirso Meirelles, vice-presidente da FAESP.
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Editorial

Eleições 2020: “Habemus” Data?

Aqui segue um artigo de Acácio Miranda da Silva Filho, professor e autor em Direito
Eleitoral, Constitucional e Penal Internacional, refletindo as expectativas que partidos,
possíveis candidatos e eleitores vivem com relação à eleição municipal de 2020.
Nas últimas semanas, não
foram poucas as oportunidades
onde escrevi, e falei, sobre as incertezas quanto à realização das
eleições municipais, em virtude
da pandemia que nos assola.
Isso porque, com base nos
preceitos do artigo 14, e seguintes,
da Constituição Federal, além das
determinações da Lei 9.504/97, o
Tribunal Superior Eleitoral editou
em dezembro do ano passado as
resoluções aptas a reger o processo de escolha das autoridades
municipais, especialmente a de
número 23.606, que estabelece o
calendário eleitoral 2020.
Conforme indicado, esta vigora desde o final de dezembro
de 2019, período onde os nossos passos futuros não estavam
sujeitos a um cenário nebuloso
e complexo, ou seja, o Tribunal
Superior Eleitoral estabeleceu
todas as datas eleitorais imaginando que 2020 seria um ano
normal, o que definitivamente
não está acontecendo.
Em relação às datas dos principais atos, cumpre indicar: - 05 de
março até 03 de abril, para o início
da troca de partido pelos candidatos sem que haja risco ao mandato
atual (infidelidade partidária); - 04
de abril (06 meses antes do pleito),
é a data final para que os candidatos
tenham domicílio eleitoral no município onde pretendam disputar as
eleições, também é a data final para
que estejam filiados aos partidos
onde terão legenda para a disputa; - 07 de abril é a data à partir da
qual os pretensos candidatos devem
estar desincompatibilizados dos
cargos onde sejam ordenadores de
despesas ou que possam aumentar
os subsídios dos servidores; 15 de
maio é o início do período onde os
pré-candidatos podem começar a
arrecadação de fundos para a campanha; - 30 de junho é o último dia
onde candidatos podem apresentar
programas nos canais de comunica-

ção de massa; - 04 de julho (03 meses antes do pleito) é a data à partir
da qual os candidatos que sejam
detentores de mandato eletivo não
podem nomear ou exonerar funcionários sem as devidas justificativas,
realizar despesas, exceto à pré-existentes, participar de atos de publicidade institucional ou equivalente
e também inaugurações públicas;
- 20 de julho até 05 de agosto é o
prazo para a realização das convenções para a escolha dos candidatos
e formalização das coligações; - 15
de agosto é o prazo final para o
registro das candidaturas; - 16 de
agosto é a data à partir da qual tem
início a campanha eleitoral; - 04 de
outubro acontece o primeiro turno
e; - em 25 de outubro o segundo
turno, e, após os demais atos.
Importa frisar, sobre os atos
indicados, que parcela deles já
está superada e, em relação aos
faltantes, há a pressuposição de
aglomeração e a consequente exposição a riscos dos participantes.
Diante de tudo isso, inúmeras
foram as discussões e as hipóteses
trazidas pelos congressistas, pelos
estudiosos do Direito Eleitoral e até
pelos próprios ministros do TSE.
As principais foram: - unificação dos mandatos municipais,
estaduais e federais e a realização de um único pleito em 2022.
Esta foi defendida mais contundentemente pelos senadores em
início do mandato, mas também
foi objeto de proposta de emenda
constitucional pelo Deputado Federal, Aécio Neves (que, apesar
de viver certo ostracismo, ainda
dispõe de força nos bastidores); a segunda hipótese aventada foi a
mais radical, e só aconteceria no
caso de não ser alcançada uma
solução por parte dos congressistas, razão pela qual os mandatos
atuais seriam encerrados e, em
virtude da sua vacância, os juízes
das comarcas assumiriam temporariamente o exercício do cargo

máximo municipal (em simetria
ao que dispõe a Constituição Federal em relação ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal assumir a Presidência da República); - como as duas alternativas
anteriores são bastante complexas e dificilmente alcançáveis,
surgiu uma mais plausível e condizente com o calendário eleitoral atual, que é a instituição do
voto a distância, através de aplicativo desenvolvido e controlado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Há alguns pontos em comum
em todas as propostas, especialmente o viés radical destas e a dependência quanto à superação das
formalidades para a alteração da
Constituição Federal (dois turnos
de votação perante os 513 deputados federais, e outros dois turnos
perante os 81 senadores, além dos
“pitacos” dos principais interessados: os prefeitos e os vereadores)
em um momento que os ânimos
estão aflorados e qualquer discussão que não seja relacionada ao
problema da saúde pública que
vivemos, é mau vista.
E, neste momento, em que a
coisa parecia tomar um rumo radical, inseguro, ou até mesmo pouco
democrático, os líderes do Congresso Nacional, capitaneados pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, em uma verdadeira demonstração de senso de representatividade,
chegaram a uma solução intermediária, cuja materialização ocorre
através de Proposta de Emenda
Constitucional apresentada pelo
Senador, Randolfe Rodrigues.
A referida proposta visa alterar o artigo 115, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, “atrasando” as eleições
municipais em dois meses, fazendo com o primeiro turno aconteça
em 06/12/2020 e, nos municípios
com mais de 200.000, o segundo
turno ocorra em 20/12/2020.
Em relação a esta, algumas

observações são necessárias.
Primeiro, a alteração tem
como alvo uma norma de eficácia
transitória, ou seja, dada a excepcionalidade das circunstâncias,
não haverá alteração do capítulo
do texto constitucional que dispõe sobre a periodicidade das
eleições, no sentido que daqui há
quatro anos, nas próximas eleições municipais, prevalecerá a
regra atual ( eleições no primeiro
e no último domingo de outubro).
O cuidado demonstrado pelo
congresso comprova que a regra só
valerá por conta da excepcionalidade e trará segurança aos eleitores.
Um segundo aspecto diz respeito à manutenção da forma
como o voto é exercido atualmente: eletrônico, porém, presencial.
É notório que estamos em uma
fase em que quase todos tem pleno acesso a um aparelho celular e
aos mais variados aplicativos, podendo, inclusive, exercer vários
atos da vida civil através destes (e
uma das faces da pandemia foi a
proliferação desta “cultura”).
Ocorre que, como todos os demais aplicativos, o eventualmente
criado pelo TSE não seria imune a
riscos e fraudes, razão pela qual o
sigilo do voto, e até o resultado do
pleito, poderia ser afetado.
Por fim, a dificuldade operacional da proposta está na data
do segundo turno, uma vez que a
apuração, os eventuais recursos, a
proclamação do resultado e a transição, estariam afetados pelo exíguo prazo entre o pleito e a posse
(cerca de dez dias intermeados pelos feriados de Natal e Ano Novo).
Obviamente, este espaço
temporal exíguo pode reverberar
algumas incertezas, porém, nenhuma seria maior que as decorrentes das propostas anteriores.
Fato é que vivemos um momento difícil e só nos resta a fé,
principalmente aquela depositada
nas instituições e na democracia.

Opinião

O mundo pós Coronavírus

A presente época de pandemia impôs aos seres humanos uma condição inusitada: isolamento social. Tal
situação, inesperada e inédita,
criou uma realidade em que
um estado de ansiedade elevada poderá ser predominante.
Mas, como tudo na vida, é
uma situação que está de passagem e deixará, certamente, um
rastro de conseqüências que serão analisadas por diversos olhares como políticos, econômicos,
psicológicos, sociais, etc.
Analisando os efeitos desse
cenário pela visão da Neurociência, a ciência do cérebro,
entra em cena a neuroplasticidade, ou seja, as transformações cerebrais contínuas com
as experiências de vida.

O cérebro humano é informado sobre o mundo exterior
por vias sensoriais - visão,
audição, tato, olfato e paladar
– e a elas reage. Tais reações
passam,
obrigatoriamente,
por dimensões emocionais.
Assim, ansiedade, medo e estresse são emoções oriundas
do cérebro límbico – emocional – tendo em vista as informações sensoriais geradas no
mundo externo.
Estatísticas de quantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus e morreram; número
de contaminados e foram curados; dificuldades financeiras
de empresas que demitem seus
colaboradores, etc.
Tais informações provocam, inevitavelmente, um
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estresse elevado que acarreta
em traumas emocionais. Conceitua-se estresse como uma
reação bioquímica que acontece no organismo humano,
tendo em vista uma situação
que cause ansiedade ou medo.
No tempo futuro pós-coronavírus é de se deduzir com raciocínio lógico, que o estresse
pós-traumático acompanhará
a vida de muitos. Dentro da
maior brevidade de tempo,
com o anúncio de que a quarentena terminou, para a alegria de todos, o álcool em gel
e as máscaras provavelmente
continuarão na vida de alguns.
Nas filas o espaço de dois metros entre as pessoas certamente ainda será observado.
E assim será em outras situações congêneres. Mas tal
fato também será temporário.
O cérebro tem a grande capacidade de se acomodar ao
mundo novo e tudo voltará a
ser como era antes.
O mundo pós-coronavírus
pode ter mudado para os se-

res humanos. Cada qual, com
o seu jeito próprio de ser, relacionar-se com a sua realidade. No entanto, a Terra, como
ponto azul no espaço continuará, silenciosamente, com seus
movimentos infinitos. Agora,
porém, com uma atmosfera
mais pura, com os rios menos
poluídos e, oxalá, com seus
habitantes mais solidários.
Ivo Carraro
Psicólogo e coordenador
do Centro de Atendimento
Psicopedagógico do Centro
Universitário Internacional Uninter
Genoveva Ribas Claro
Professora da Escola Superior de
Educação do Grupo Uninter

Covid 19, Sars, H1N1: O que
estas doenças têm a nos dizer
sobre os problemas ambientais?

Há grandes especulações
sobre a origem do coronavírus.
Alguns dizem que o vírus veio
de morcegos, outros mencionam o pangolim, um animal
que vive na região da China e
cuja carne e pele são altamente
apreciados pela gastronomia
local, além de suas possíveis
propriedades afrodisíacas.
Há quem diga que ele é uma
quimera (um monstro mitológico com cabeça de leão, corpo
de cabra e cauda de serpente,
ou ainda, a combinação heterogênea ou incongruente de elementos diversos) entre um vírus selvagem e o vírus do HIV.
O fato é que a maior parte dessas doenças é de origem
animal e muitas delas vindas
de animais silvestres.
Independentemente de valores culturais e éticos de alguns povos, vale ressaltar que
a natureza é uma grande caixa-preta de microrganismos que
nem sequer sabemos (ainda)
que existem.
Neste caso, ao adentrarmos
esse grande quarto escuro, nós
estamos sujeitos a encontrar
vírus, bactérias e fungos que
podem causar enfermidades
para as quais nosso corpo não
possui defesas.
Estudos publicados nos últimos 15 anos mostravam que
havia enorme tendência do surgimento de novas doenças em
função do tipo de alimentação
de algumas populações, da destruição de habitats dos animais
silvestres, do desmatamento,
do crescimento populacional
desordenado, da pobreza e do
aquecimento global.
Pois bem! É isso que estamos vivenciando. São as chamadas doenças emergentes em
função desses fatores. Dentre
essas doenças, podemos destacar Ebola, AIDS/HIV, SARS,
H1N1, gripe aviária, febre
amarela, a famosa COVID-19,
entre outras.
Por outro lado, temos uma
boa notícia em meio ao caos.
Podemos notar uma recuperação, uma sobrevida da natureza, mostrando sua enorme ca-

pacidade de resiliência.
Vimos o reaparecimento de
animais silvestres em algumas
cidades em quarentena, melhoria da qualidade da água,
redução da quantidade de poluentes na atmosfera e a consequente melhoria da qualidade
do ar que respiramos.
A pandemia da COVID-19
fez com que as atividades industriais diminuíssem consideravelmente. Há inúmeros
cancelamentos de vôos, reduzindo em cerca de 40% (de
acordo com a Agência Espacial Europeia) as emissões de
gases de efeito estufa e a poluição do ar em todo o mundo.
Se há algo de positivo a
tirar dessa terrível crise, pode
ser o gostinho do ar puro que
poderemos respirar em um futuro de baixo carbono.
O que podemos fazer para
evitar situações como essas? Potencializar a comunicação entre
ciência/cientistas com a população em geral. Implementar políticas públicas de saneamento
básico, atuar no ensino com ênfase em educação socioambiental e em saúde pública desde os
anos iniciais do ensino.
Buscar o equilíbrio com o
meio ambiente, respeitando
a natureza e seus recursos e
compreendendo que deve haver uma harmonia entre nós.
Caso contrário, estaremos fadados a ser uma espécie em
vias de extinção.
É sempre bom lembrar que
nós, cidadãos, somos corresponsáveis pela disseminação
da doença e, portanto, devemos nos cuidar e também pensar de forma coletiva.
Para isso, adotar o uso de
máscaras, evitar sair de casa
sempre que possível, higienizar as mãos e tudo o que entra em nossos lares (cuidando
para não gastar muita água)
são formas de “achatar a curva” e determinar que esse período não se prolongue tanto.
Rodrigo Silva
Biólogo e doutor em Ciências
e especialista em Tecnologia
de Gestão Ambiental
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.” (Nelson Mandela)

Dia desses, os pais, Valdemar Quirino e Karol Lambert
levaram os gêmeos Alice e Gabriel para tomar aquele
solzinho da manhã. Vitamina D nos pequenos!

A segunda-feira (25) teve bolo, guaraná e muito doce para a princesa Helena Ribeiro Dorigo que completou seus 03 aninhos. A
festa foi preparada com muito amor e carinho pelos pais, Felippe
e Nathalia, para cantar os parabéns com a pequena. Felicidades!
O último domingo (24) foi dia da sapeca Isis Oliveira Rodrigues
da Cunha completar seus 04 aninhos. A data teve bolo, guaraná
e muito doce para a princesa que recebeu o carinho dos pais
Gustavo e Bruna, do irmão Nicolas e familiares. Parabéns!

A universitária Layane Ramos Melo celebra mais um
aniversário domingo (31). Ela que tem como hobby ser
modelo fotográfica, recebe o carinho na data especial de seus
pais Joel e Vanda, dos irmãos Raphael e Lorrayne, do noivo
Matheus Bonfim, dos amigos e familiares. Felicidades!
Parabéns duplo para dona Neusa Pereira Santos que brindou
idade nova ontem (28), e o Chef Beto Oliveira que brinda amanhã (30) mais um ano de vida. Nas datas especiais, mãe e filho
recebem o carinho de familiares e amigos. Tudo de bom!

Destaque para Joice Ribeiro Gonçalves Rocha, Analista Judiciária do TSE, Brasília/DF, que recebeu diploma de ordem ao
mérito do Tribunal Superior Eleitoral Assis Brasil, das mãos de
Rosa Weber, Presidente do TSE, no Grau Comendador em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol a justiça
eleitoral e ao país. Joice Rocha está há quase 13 anos no Distrito Federal. A jovem barretense é Assessora-chefe do Gabinete
da Secretária-geral da Presidência da República. Em 1999 Joice
foi eleita Rainha da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos.

Filho de João e Maria Luíza, Bruno Luzitano Luz
completa 30 anos no próximo domingo (31).
O engenheiro agrônomo comemora a data ao lado
de pessoas especiais. Parabéns Brunão. Trintou!

A quarta-feira (27) foi de comemoração para o casal Clayton
Ismail Miguel e Luciane de Lima Borsato Miguel que brindaram 14 anos de matrimônio, onde dessa feliz união foram
abençoados do filho Arthur Borsato Miguel. Felicidades!

Ontem (28)
foi dia de
cantar parabéns para
Ana Clara Silva Schiapati
que completou seus 02
aninhos. O
carinho ficou
por conta
dos pais
Alexandre
Augusto de
Carvalho Silva e Thatyaine Schiapati,
e de suas
madrinhas.
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Aprovada lei que cria central de empregos
para pessoas com deficiência em Barretos
Foi aprovado na Câmara
Municipal, projeto de lei que
cria uma “central de empregos” para a pessoa com deficiência em Barretos. “Muitas
pessoas serão beneficiadas,
pois traz inclusão para aqueles que têm limitações”, disse o vereador Fabrício Lemos
(PSL), autor da proposta.
Segundo o vereador, muitas pessoas entram em depressão porque não são abertas oportunidades de trabalho.
“A gente quebra o preconceito levando inclusão”, observou Lemos, ressaltando que
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a inserção no mercado de trabalho cria benefícios sociais e
econômicos.
Fabrício Lemos lembrou
que sofreu acidente de trabalho há 21 anos e lutou se
profissionalizando. Porém,
ele encontrou dificuldades
para encaminhar seus currículos, por isso, ele entende
que a população tem as mesmas dificuldades.
O projeto de lei cria um cadastro com empresas interessadas em contratar a mão-de-obra
e, em contrapartida, o município oferecerá incentivos.

Moradores do Luiz Spina recebem
kits de máscaras e álcool em gel

Dutra e Carlão comemoram
flexibilização do comércio
O prefeito Guilherme Ávila (PSDB) anunciou na última
terça-feira (26) a flexibilizações pelo funcionamento do
comércio em Barretos. As regras que começarão a valer a
partir da próxima segunda-feira (1º) permitem a abertura de
bares, restaurantes e lojas.
O vereador Carlos Henrique dos Santos, o “Carlão do Basquete” (PSD), ouviu comerciantes e propôs
ao prefeito o “metro quadrado familiar” respeitando uma
distância entre as mesas. No
novo decreto, os bares e restaurantes poderão abrir normalmente com uma mesa
com, no máximo, quatro pessoas, mas não será permitido
o sistema self-service.
As lojas do comércio po-

derão atender um cliente por
funcionário com, no máximo,
cinco clientes.
Para Raphael Dutra (PSD)
é uma grande conquista para
os comerciantes reiniciarem
suas atividades. “Estive nas
ruas ouvindo os empresários e
levei alternativas para o prefeito, buscando a reabertura
com segurança”, apontou.
De acordo com o decreto,
todos os estabelecimentos deverão exigir o uso de máscaras
de seus funcionários e clientes,
bem como oferecer álcool em
gel. A presença de crianças menores de 12 anos ficará proibida.
As escolas e o terminal
rodoviário permanecerão fechadas, segundo Guilherme
Ávila, que explicou que a
flexibilização acontece com

base no baixo índice de ocupação dos leitos no município
por doentes de Covid-19.

Uma nova área verde, com
espaço, árvores frutíferas e
mini playdround foi implantada
na Avenida Antônio Frederico
Ozanan, a Via dos Coqueiros,
na altura entre as ruas 16 e 20.
A área estava vazia e a
prefeitura, por meio do trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente, realizou e
executou o projeto paisagístico, tornando o ponto um dos
mais nobres da região e, consequentemente, da cidade.
Foi feito o plantio em toda
a área de grama do tipo Esmeralda, a área recebeu mais de
50 mudas de árvores frutíferas
variadas, como acelora, pitanga, lichia, amora, entre outras.
Também foram instalados
postes de iluminação e pontos
de irrigação para hidratação
da vegetação plantada.

O mini playground foi
uma colaboração de um morador próximo, Gustavo Cesari,
que fez a doação do conjunto
de brinquedos de madeira.
O secretário municipal de
Agricultura e Meio Ambiente,
Marco Antônio Ferreira Carvalho, explicou que “a intervenção paisagística na área é
uma reivindicação antiga dos

moradores, que entraram em
contato com a prefeitura por
meio de seu representante, o
chefe de gabinete municipal,
Eduardo Petrov. Daí houve um
diálogo para que o local fosse
revitalizado de maneira a se
tornar um ponto de contemplação e prática de exercícios
e atividades ao ar livre com as
crianças”, revelou o secretário.

Região do Jardim de Alah
ganha nova área verde

Duas máscaras de tecido e
um tubo de álcool em gel de
200ml formam o kit de prevenção distribuído pela secretaria de Assistência Social
e Desenvolvimento Humano,
para moradores do Residencial Luiz Spina.
A ação é uma iniciativa da
prefeitura como parte do plano de combate a disseminação
do coronavírus em Barretos,
distribuindo máscaras e álcool em gel para a população

mais vulnerável.
No Residencial Luiz Spina
foram entregues cerca de quatro mil kits, na maioria dos 978
apartamentos. As famílias agradeceram a prefeitura e algumas
pessoas confessaram não ter
até o momento condições de
adquirir as máscaras em tecido
vendidas na cidade, sendo fundamental essa doação da assistência social do município para
uso preventivo.
As equipes que atuaram na

distribuição também realizaram orientação para que a população mantenha o distanciamento social, permaneça em
casa e só saia em caso de extrema necessidade, utilizando
máscaras por onde forem.
O distanciamento social
ainda é a melhor conduta
preventiva contra a disseminação do coronavírus, causador da Covid-19, doença
pandêmica, ainda sem vacina eficaz fabricada.

Termina nesta sexta-feira prazo para
municípios confirmarem interesse em
emendas especiais do governo federal
Termina às 18 horas, desta
sexta-feira (22) o prazo para
que municípios beneficiados
com emendas especiais do governo federal confirmem o interesse em receber os repasses
na plataforma gov.br.
Nesta primeira etapa, prefeituras devem indicar o banco e agência em que desejam

receber os recursos.
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios
(CNM), até o último dia 21,
pouco mais de 200 municípios
dos 1.297 contemplados haviam
finalizado o procedimento. A
lista com todos os beneficiados
pode ser consultada na página
Painéis Gerenciais +Brasil.

Além disso, a CNM disponibilizou em seu site um documento com perguntas e respostas que
podem auxiliar os gestores que
possuem dúvidas sobre o tema.
A entidade afirma que está
tirando dúvidas sobre o assunto no e-mail governanca@
cnm.org.br ou pelo telefone
(61) 2101-6627.

Projeto cria programa emergencial de
apoio ao setor sucroenergético brasileiro
Proposta, elaborada pelo
deputado federal, Geninho
Zuliani, do DEM/SP, que é integrante da Frente Parlamentar do Agro, visa o fortalecimento da cadeia agrícola de
cana-de-açúcar no Brasil
Fortalecer a cadeia agrícola de cana-de-açúcar no Brasil, em crise desde o início da
decretação de pandemia global
por coronavírus, é o principal
objetivo de um projeto de lei,
de autoria do deputado federal,
Geninho Zuliani, do DEM/SP,
protocolado nesta semana, na
Câmara dos Deputados.
A proposta institui o Programa Emergencial ao setor
sucroenergético brasileiro e
prevê a concessão de linhas
especiais de crédito, visando
o financiamento da atividade
empresarial em todas as dimensões possíveis, podendo
ser utilizadas tanto para investimentos como capital de giro
isolado e associado.
A proposta, que tem como
público-alvo usinas produtoras
de etanol, cooperativas de produtores e empresas de comercialização do biocombustível,
prevê prazo para até 24 meses
para pagamento e carência de
seis meses, contados a partir
da operação de crédito.
“Neste projeto, as linhas

de financiamento poderão ser
criadas pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil,
Banco do Nordeste e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) com 15% de cada
financiamento custeado com
recursos próprios das instituições financeiras participantes
e o restante, custeado com recursos da União alocados no
programa”, frisa Zuliani.
Para dar subsídios ao programa, Geninho propõe ainda a transferência de R$
7.650.000.000,00 (sete bilhões
e seiscentos cinquenta milhões
de reais) da União para o BNDES, para serem utilizados
como aporte do programa.
“Com as medidas de isolamento social, extremamente
necessárias para não estagnar

o sistema de saúde brasileiro e
evitar a disseminação do coronavírus, ocorreu queda considerável no consumo de etanol,
com recuo de até 40% no preço
nas bombas, sem contar a desvalorização do preço do açúcar
no mercado nacional e internacional. Tais fatores levaram o
setor sucroenergético a uma situação insustentável para toda a
cadeia, desde a criação do programa”, explica Geninho.
Segundo o deputado, um
possível recuo maior no segmento pode influenciar tanto
na produção de produtos químicos, como da alimentação,
promovendo fechamento de
inúmeras unidades produtoras, demissões em massa
e agravamento da situação
econômica entre os produtores agrícolas.
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Juristas promovem Congresso Solidário em prol do Hospital de Amor
O Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas em Ciências
Políticas e Jurídicas (IPOJUR),
em parceria com a Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, promove nesta sexta-feira
(29), das 9 horas às 18h40, o
“Congresso Solidário Ipojur/
EsaOAB-SP 2020”, visando
impulsionar as doações ao Hospital de Amor de Barretos.
O evento reunirá mais de 40
juristas consagrados para discutir temas importantes sobre o
Direito do Trabalho no Brasil.
A transmissão será ao vivo e
gratuita pelo canal do IPOJUR
(www.youtube.com/ipojur).
IPOJUR
O IPOJUR é um instituto
dedicado ao ensino e pesquisa de alto nível nas áreas do

Direito e da Ciência Política,
voltado principalmente para a
advocacia corporativa.
Além de promover palestras, seminários, congressos e
cursos livres, o instituto mantêm núcleos de pesquisa e comissões temáticas permanentes, em áreas como Relações
de Trabalho e Emprego; Direito do Agronegócio; Compliance; e Gestão Estratégica
de Departamentos Jurídicos.
Fundada em 2004 pelos
advogados Nei Calderon e
Marcelo Rocha, respectivamente presidente e vice-presidente do Instituto, a Entidade
conta, em seu corpo diretivo,
com os professores Fabiano
Zavanella, como diretor executivo, e Lucas M. de Souza,

como coordenador geral.
ESA/OAB-SP
Criada em 1998 pelo Conselho Secional da OAB/SP,
a ESA tem a finalidade de
contribuir efetivamente com
a classe dos advogados, fornecendo instrumentos para
sua capacitação e seu aprimoramento, visando ao pleno
exercício de sua função como
representante da sociedade.
Com 104 núcleos no Estado de São Paulo, sua missão é
de promover, atualizar e propiciar o aperfeiçoamento profissional e cultural, bem como a
capacitação técnica dos operadores do direito, por meio de
cursos de pós-graduação: especialização, aperfeiçoamento
e extensão universitária.

III Festival de Bandas Marciais da Festa do Peão de Barretos prorroga prazo para inscrições
A iniciativa busca reunir fanfarras e baterias de escola de samba, que terão a oportunidade de desfilar pelas ruas do Parque do Peão durante o evento
A associação Os Independentes, em conjunto com Seth
Assessoria e Consultoria, Semear Produções e Fusão Cultural, promovem o III Festival
de Bandas Marciais - Fanfarras
e Baterias de Escola de Samba,
que acontecerá durante a 65ª
Festa do Peão de Boiadeiro de
Barretos, entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro de 2020.
A iniciativa, que está com as
inscrições prorrogadas até 30 de
agosto, tem como objetivo reunir

fanfarras e baterias de escola de
samba, que terão a oportunidade
de desfilar pelas ruas do Parque
do Peão durante o evento.
De acordo com os organizadores da Seth Assessoria e Consultoria, a proposta do festival é estimular a criação de bandas e fanfarras,
promovendo o intercâmbio entre
os integrantes e incentivando as
corporações musicais e o aprimoramento de métodos e técnicas.
Os participantes do Festival de Bandas Marciais - Fan-

Docentes do Senac Barretos dão dicas para alavancar
as vendas e fidelizar os clientes durante a pandemia
Com as recomendações de
isolamento social propostas
pelas autoridades de saúde,
muitos comerciantes precisaram adaptar seus negócios
para não deixar de trabalhar.
Assim, passaram a oferecer serviços como retirada de
pedidos (drive-thru) e entregas
em domicílio (delivery), sem
estarem totalmente preparados
para esse tipo de demanda.
Pensando em auxiliar empresários e microempreendedores, dois docentes do Senac Barretos, Joelso Tavares e Niraldo

Júnior, reuniram uma série de
dicas para alavancar as vendas
e oferecer um bom atendimento
aos clientes nessa época de pandemia, já que as pessoas estão
mais temerosas e exigentes.
Para o docente da área de
gestão e negócios, Niraldo Júnior, não existe uma “receita
de bolo”, já que este é um momento inédito na atualidade.
Por isso, segundo o docente, os empresários ou microempreendedores devem se
ater à realidade de suas empresas e equipes, ao invés de

Governo abre crédito de R$ 15,9 bi
para programa de apoio a pequenas
empresas durante pandemia
Pronampe estabelece garantia de até 85% para
microempreendedores tomarem empréstimos
Uma medida provisória editada pelo governo federal (MP
972/2020) abriu o crédito extraordinário de R$ 15,9 bilhões
para pagar as despesas do Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe).
De acordo com o governo,
esse crédito extraordinário vai
servir para ampliar o acesso ao
crédito das micro e pequenas
empresas. Assim, evitando
que pequenos empreendimentos sejam fechados durante a
crise do novo coronavírus e
também evitando demissões.
O Pronampe foi criado por
lei no começo deste mês, com
o objetivo de ajudar as empresas durante a crise do novo
coronavírus.
O programa funciona como
um fundo de aval, ou seja,
quem empresta o dinheiro são
os bancos, mas o Pronampe
serve de garantia para empreendedores que não possam
oferecer garantias próprias na
hora de ter acesso ao crédito.
De acordo com a lei que
criou o Pronampe, o Fun-

do Garantidor de Operações
(FGO) pode garantir até 85%
do valor dos empréstimos tomados a partir do programa.
O texto aprovado no Congresso prevê que micro e pequenos empresários podem
pedir empréstimos de até 30%
de sua receita bruta do ano
passado. Se a empresa tiver
mais de um ano de funcionamento, o limite será de 50%
do capital social do empreendimento ou de 30% da média
de faturamento desde que começou a funcionar.
A contrapartida para ter
acesso a esse empréstimo é
que as empresas devem manter o número de funcionários.
O prazo para pagamento do
empréstimo é de 36 meses
Em abril, segundo o governo federal, houve queda de até
80% nas vendas de bens duráveis e serviços e de 20% na
venda de bens não-duráveis.
O governo também pontua
que houve aumento significativo no número de pedidos de
Seguro Desemprego no final
do mês passado.

tentar “copiar” modelos que
fazem sucesso, mas que po-

dem não se adaptar aos seus
próprios negócios.

farras e Baterias de Escola de
Samba, que deve reunir pelo
menos 20 grupos, receberão
troféus e certificados.
Os interessados podem

fazer a inscrição, que foram
prorrogadas até 30 de agosto,
acessar a ficha de inscrição e o
regulamento por meio do link:
www.sethassessoria.com .

6

BARRETOS, 29 de maio de 2020

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO
OLX Pay avança chega a Barretos com isenção de tarifa para vendas na plataforma
A OLX Pay, solução de pagamento da maior plataforma de
compra e venda de itens usados,
seminovos e novos do Brasil,
agora está disponível para usuários de Barretos e demais cidades do interior de São Paulo que
têm DDD 15, 16, 17, 18 e 19.
O produto irá auxiliar milhares de vendedores, com a
possibilidade de pagamentos
à vista e parcelados de forma
rápida, segura e sem precisar
de maquininhas. Os vendedores que fizerem as transações
por meio da OLX Pay terão
isenção de tarifa para vender.
Para acessar a solução de
pagamento da OLX é preciso
ser usuário de smartphones com
sistema Android e realizar um
breve cadastro no aplicativo.
Para realizar um pagamen-

to, o usuário pode utilizar o
saldo da carteira digital ou
pagar com cartão de crédito,
parcelado em até 12 vezes. É
possível adicionar saldo por
meio de pagamento de boleto
ou com cartão de crédito. A
novidade ainda permite depositar, guardar e transferir valores sem sair do aplicativo.
Todo o processo transacional de OLX Pay é realizado por
meio do chat na plataforma,
sem necessidade de trocar dados pessoais com a outra parte.
COMPRA SEGURA
Todas as transações realizadas com OLX Pay através
do botão “Comprar” iniciam
um fluxo de Compra Segura,
que assegura para o vendedor
o recebimento do pagamento
e protege o comprador, garan-

Novo relatório de Monitoramento do Abastecimento
mostra mercado de proteína animal retomando
atividades moderadamente em São Paulo
O Grupo Técnico de Monitoramento do Abastecimento
de Alimentos e produtos agropecuários no Estado de São
Paulo lançou o oitavo diagnóstico, atualizando os principais impactos da pandemia do
Novo Coronavírus ao setor.
Os dados englobam toda a
cadeia nos 645 municípios e
são de 11 a 15 de maio de 2020.
Segundo o secretário de
Agricultura e Abastecimento
de São Paulo, Gustavo Junqueira, alimentar a população,
garantir a produção no campo,
apoiar a ampliação de canais
de escoamento de produtos
agrícolas por meio da pesquisa,
inovação, empreendedorismo e
gestão de risco é um dever.
“Para isso, a secretaria
promove um monitoramento
contínuo de toda a cadeia do
agronegócio, contando com
a colaboração dos principais
representantes do setor privado e orientando todos os elos
envolvidos na produção, processamento, comercialização e
distribuição de alimentos e produtos agropecuários”, afirmou.
O relatório, segundo informações da CNA, registra que
o mercado de bovinos segue
estável, com as exportações
sendo as principais responsáveis pela manutenção dos
preços no mercado nacional,
chegando a responder por
mais de 30% do que é abatido
no Brasil. Os valores de exportação em 2020, por tonelada de carne, estão, em média,
17,8% superiores ao mesmo
período de 2019.
No que tange ao mercado de frango, a produção na
indústria e os estoques estão
mais enxutos, reforçando levemente o avanço dos preços da
proteína. Os valores do suíno
vivo também estão em alta há
três semanas, devido às vendas
aquecidas tanto no mercado

doméstico quanto no externo.
Mas, quanto aos insumos,
vendedores de milho estão
preocupados com a segunda
safra, porque a irregularidade
das chuvas pode limitar o potencial produtivo das lavouras, diminuindo assim a oferta
no mercado doméstico e sustentando os preços.
O monitoramento aponta que a estimativa da Conab
para a safra de grãos é da ordem de 250,9 milhões de toneladas, 3,7% superior à safra
2018/2019. A safra de soja, na
temporada 2019/2020, foi estimada em 120,3 milhões de
toneladas, recorde histórico,
com acréscimo de 4,6% em
relação ao ciclo passado.
Para o milho, a estimativa
da produção é de 102,3 milhões de toneladas. Entretanto, mesmo com perspectiva de
aumento de oferta, a demanda, impulsionada pelas exportações, tem sustentado os preços dos grãos internamente.
De acordo com o Instituto
de Economia Agriculta (IEA),
da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento de São Paulo,
o mercado de leite registra
uma recente recuperação decorrente dos seguintes fatores: a região Sul, que normalmente utiliza no inverno um
tipo de capim de pastagem
com maior potencial proteico para aumentar a produção,
não obteve resultados devido
à seca antecipada; a entressafra nas regiões Sudeste e Centro-Oeste adiantou um pouco
e fez com que o capim amadurecesse mais cedo, afetando a qualidade das pastagens;
o auxílio de R$ 600,00 do
governo federal foi utilizado
basicamente para alimentação
e isto manteve o mercado de
leite UHT e do leite em pó
forte, e gerou um aumento no
consumo de manteiga, queijo

mussarela e leite condensado.
Em relação ao setor de flores
e plantas ornamentais, segundo
o relatório de monitoramento,
a reabertura das floriculturas e
Garden Centers para o feriado
do dia das mães garantiu novo
fôlego ao setor, permitindo
vendas superiores às primeiras
semanas de isolamento.
Os supermercados e hipermercados registraram aumento
médio de faturamento da ordem de 8,6%, na semana de 10
a 16/05/2020, marca superior
aos 5,6% registrados na semana anterior. O aumento médio
anual, em comparação ao mesmo período no ano de 2019,
foi de 16,6%, muito próximo
à marca de 17% registrada na
primeira semana de maio, indicando uma aparente tendência de recuperação.
Já o setor de prestação de
serviço de transporte de carga
e o setor de bares e restaurantes continuam sendo muito
afetados pela epidemia, com
altas quedas de faturamento
anual acumulada.
O relatório visa dar continuidade ao monitoramento

dos diversos setores de alimentos e produtos agropecuários através dos indicadores
que foram previamente estabelecidos pelo Grupo Técnico de Monitoramento do
Abastecimento de Alimentos
e produtos agropecuários no
Estado de São Paulo.

tindo a devolução e estorno
do pagamento, caso ele tenha
algum problema ou divergência na compra do produto.
Funciona assim: ao realizar um pagamento pelo botão
“Comprar” no chat, o dinheiro
fica retido na OLX, em segurança, e o vendedor é notificado que a venda foi realizada. Se
algum problema ocorrer com
o produto, o pagamento do
comprador será devolvido na

carteira, caso a compra tenha
sido realizada com saldo, ou estornado, se feita com cartão de
crédito. Em casos de divergência e problemas na transação, a
OLX intermediará a comunicação entre as duas partes.
Inicialmente, a funcionalidade está disponível para o interior de São Paulo, mas a área
será expandida aos poucos
para o restante do país ainda
neste ano, segundo a empresa.

‘Home office’ pode acarretar doenças
do trabalho de difícil caracterização
Para a médica do Trabalho, Maria Maeno, mestre e
doutora em Saúde Pública
(USP) e pesquisadora em
saúde do trabalhador, “não há
dúvidas” de que a covid-19
pode ser considerada doença
ocupacional, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) no mês passado.
No entanto, o teletrabalho – o chamado home office
– decorrente da pandemia,
pode acarretar outros males
físicos e psíquicos, mais difíceis de caracterizar como
doença ocupacional.
Doenças como lesões na
coluna ou lesão por esforço
repetitivo (LER) são decorrentes da falta de condições
ergonômicas adequadas para
a realização do trabalho em
casa. Já a falta de um espaço
adequado, somado a jornadas
exaustivas, pode causar aumento do estresse, resultando
em adoecimento psíquico.
Em entrevista a Glauco
Faria e Marilu Cabañas, para
o Jornal Brasil Atual, na quinta-feira (21), a médica apontou uma armadilha inserida
na “reforma” trabalhista do
governo Temer, que obriga
o trabalhador a assinar termo
pelo qual se compromete a
seguir as normas da empresa

durante o home office.
“Estão, na verdade, isentando as empresas por qualquer adoecimento. A empresa pode argumentar que se
você adoeceu é porque não
seguiu os procedimentos determinados”, afirmou.
Maria Maeno também refutou o argumento utilizado
por empregadores que se utilizam de trecho da Lei 8.213
para alegar que doenças endêmicas não podem ser caracterizadas como ocupacionais.
A médica explicou que as
endemias são doenças infecciosas que ocorrem habitualmente
em uma determinada região.
Não é o caso do novo coronavírus. “Pode até se tornar endêmica, mas, nesse momento, é uma
epidemia. Portanto, essa lei não
se aplica à covid-19”.
Nas empresas, é função
do empregador garantir o
acesso a equipamentos de
proteção individual (EPIs),
como máscaras, para evitar a
disseminação da doença entre colegas e clientes.
Em teoria, o trabalhador
de serviço não essencial poderia até mesmo se recusar a
sair para trabalhar, dado o risco de contágio. Mas o medo
do desemprego impede esse
tipo de ação. (Fonte: RBA)

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade

BARRETOS, 29 de maio de 2020

BARRETOS E REGIÃO

7

COTIDIANO

Brasil terá Dia Livre de Impostos
na próxima quinta-feira
Descontos em produtos e serviços é de até 70%; data conscientiza
consumidores sobre a alta carga tributária no país
A crise mundial causada
pelo novo coronavírus gerou impactos negativos na
economia brasileira. Porém,
esse acontecimento não foi
suficiente para que haja a diminuição dos tributos. Ainda
se paga ônus no delivery, ao
abastecer o carro, na compra
de alimentos, entre outros.
O brasileiro trabalha cerca de 153 dias (5 meses) para
pagar impostos, segundo outro estudo do IBPT (Instituto
Brasileiro de Planejamento e
Tributação).
Para conscientizar a população sobre a alta taxa da
carga tributária do segmento
varejista no país, e também
sensibilizar as autoridades estatais sobre a necessidade de
reformas estruturais no modelo fiscal brasileiro, a Câmara
de Dirigentes Lojistas Jovem,
com apoio da Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo,
promove o Dia Livre de Impostos, que vai acontecer em
4 de junho, próxima quinta-feira, totalmente online.
O Dia Livre de Impostos
vai acontecer em todo território nacional, onde produtos
e serviços vão estar à venda
com descontos da tributação.
“Essa é uma grande oportunidade para as empresas venderem nesse momento tão difícil e ainda protestarem contra
a alta carga tributária e as dezenas de obrigações acessórias
no nosso país”, afirma Jean
Carlos, coordenador estadual
da CDL Jovem em São Paulo.
As empresas brasileiras
gastam cerca de 2 mil horas
por ano para vencer a bu-

rocracia tributária. O país
ainda é considerado o único
do mundo que se gasta mais
tempo calculando e pagando tributos, de acordo com o
IBPT. Por isso, o Dia Livre de
Impostos é uma maneira de
mostrar ao consumidor como
a alta tributação afeta no poder de compra, ainda mais em
tempos de pandemia.
Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de
São Paulo, Maurício Stainoff,
“a reforma tributária pode
ser um grande aliado quando

tratamos sobre o crescimento
econômico do país, principalmente em tempos de COVID-19”, defende.
Durante o Dia Livre de
Impostos, os produtos e serviços podem ter descontos de
até 70%, porém vale ressaltar
que cada estado possui um
percentual de tributação. Eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia e serviços estão entre
as categorias com desconto.
A lista completa de produtos você pode conferir no site:
https://dialivredeimpostos.
com.br/

FAESP alerta produtores rurais sobre
prazo de vacinação da febre aftosa
Primeira etapa da campanha de vacinação encerra-se no próximo domingo, 31 de maio

A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de
São Paulo (FAESP) alerta os
produtores rurais que a primeira etapa da campanha de
vacinação contra a febre aftosa encerra-se no próximo domingo, dia 31 de maio.
Devem ser imunizados os
bovinos e bubalinos de todas as
faixas etárias do rebanho. O território paulista é considerado zona

livre de febre aftosa. Ao vacinar
o seu rebanho, o pecuarista deve
declarar a vacinação, até na próxima segunda-feira, primeiro de
junho, no site gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br.
“A sanidade animal é atividade essencial. Portanto, a vacinação não pode parar, mesmo nesta época de pandemia
que estamos atravessando”,
comentou Tirso Meirelles, vi-

ce-presidente da FAESP.
Meirelles alerta, também,
que “é importante que os produtores atenham-se às normas
de segurança e qualidade dos
produtos, como manter as vacinas condicionadas em caixas
térmicas com gelo, com temperatura entre 2 °C e 8 °C; vacinar nos horários mais frescos
do dia, de preferência na parte
da manhã ou no fim da tarde;
aplicar somente 2ml em cada
animal, utilizando agulhas e
seringas novas e limpas; e lavar e higienizar as mãos e instrumentos de vacinação”.
Caso os produtores tenham
alguma dificuldade de aquisição da vacina, notificação ou
outro problema que impossibilite a imunização, a FAESP
disponibiliza um canal de atendimento, que pode ser contatado pelo e-mail comissoes@
faespsenar.com.br e pelo WhatsApp (11) 94710-8788.

Aluguel com reajuste pelo IGP-M avança 6,51% em junho
O valor do aluguel residencial de contratos em andamento, com aniversário em
junho e correção pelo IGP-M
(Índice Geral de Preços - Mercado, medido pela Fundação
Getúlio Vargas), poderá ser
reajustado em 6,51%.
Com variação de 0,28% em
maio, fecha-se o comportamento

dos preços no período de 12 meses compreendido entre junho de
2019 e maio de 2020. O IGP-M
é eleito como um dos principais
indicadores para reajustes contratuais por ser divulgado ainda
dentro do mês de referência.
Para facilitar o cálculo do
novo aluguel, o Secovi-SP (Sindicato da Habitação) divulgou

o fator de atualização, que, no
caso, é de 1,0651. Por exemplo:
para atualizar um aluguel de R$
1.500,00, que vigorou até maio
de 2020, realiza-se a multiplicação de R$ 1.500,00 por 1,0651.
O resultado, R$ 1.597,65, corresponde ao valor que o inquilino irá pagar no final do mês de
junho ou início de julho.

Região de Barretos tem mais de mil
candidatos inscritos para o Enem 2020
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terminaram
na última quarta-feira (27),
juntamente com a solicitação
de atendimento especializado,
escolhas de língua estrangeira
e o município em que deseja
realizar a prova. Na região de
Barretos, mais de mil candidatos fizeram suas inscrições.
O pagamento da taxa de

R$ 85 para candidatos que não
têm isenção terminou nesta
quinta-feira (28). As mais de
100 mil vagas para os candidatos que optaram pela prova
digital já foram preenchidas.
De 1 a 5 de junho, caso deseje, o candidato poderá fazer a
solicitação para tratamento pelo
nome social. As provas impressas e digitais ainda não possuem
novas datas para realização.

AULAS
PREPARATÓRIAS
Desde o dia 23 de maio o
aplicativo de aulas a distância
da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, o Centro
de Mídias SP, passou a transmitir, online e pela TV Educação,
aulas dedicadas à preparação
dos estudantes para o Enem. O
conteúdo é sempre aos sábados
na parte da manhã.
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