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AFINAL, COVID-19 É OU NÃO É DOENÇA OCUPACIONAL - “A advogada Vivian Mendes Campos, pós-graduada em Direito
do Trabalho, apresenta neste artigo, importantes conselhos a empregadores, baseados em ações trabalhistas que vêm aumentando no decorrer de um ano e meio, nos tribunais trabalhistas espalhados pelo país.”
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Prefeita Paula Lemos mantém transparência
nos primeiros sete meses de administração
Em live exibida pelas redes sociais na tarde da última
quarta-feira (28), a prefeita
de Barretos, Paula Lemos,
enumerou diversas ações
praticadas nos primeiros sete
meses de sua administração,
justificando de forma transparente todo o trabalho que sua
equipe vem desenvolvendo na
busca de soluções para o desenvolvimento do município.
Paula Lemos voltou a mostrar durante a live, levantamento feito por sua equipe sobre
os custos de manutenção dos
serviços públicos oferecidos à
população, para manutenção
do Instituto de Previdência
Municipal, as dívidas deixadas
pela administração passada
com relação à CPFL e com o
SAAE, em relação à coleta de
lixo e limpeza pública, além
das dificuldades que enfrentou
para que o município recuperasse sua condição de receber
verbas públicas federais e estaduais, para serem aplicadas em
benefício da população.
“Trabalhamos com transparência 24 horas por dia de
domingo a domingo e vamos
continuar atuando assim. Fui
eleita para isso e como gestora municipal vou manter o
meu trabalho em respeito a todos os cidadãos barretenses”,
disse em um dos momentos.
Paula Lemos apresentou
algumas das conquistas apresentadas por ela na última segunda-feira (26), quando da
visita do vice-governador do
Estado, Rodrigo Garcia, e do
secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Vinholi.
A prefeita reforçou a conquista de verbas do governo
estadual, com aporte financei-

ro da prefeitura, para a construção do novo Postão, no valor de R$ 3 milhões, sendo R$
1 milhão através do deputado
estadual Rogério Nogueira. A
construção ainda vai contar
com contrapartida de R$ 2
milhões do município.
Paula Lemos também reforçou a importância da conquista
de verba no valor de R$ 740
mil, mais R$ 100 mil do município, para a construção da Casa
da Juventude em Barretos.
“A Casa da Juventude vai
permitir aos nossos jovens
empreenderem e buscarem um
futuro melhor”, reforçou a prefeita. Ela também citou a importância da conquista do asfaltamento de vicinal que liga
Barretos a Jaborandi. “Será
bom para os dois municípios,
principalmente para a economia de Barretos, que receberá
com segurança mais pessoas
no comércio, por exemplo”.
PROJETOS
A prefeita Paula Lemos
também reforçou a importância da união com a Câmara
Municipal, na apresentação
de projetos de lei que irão
beneficiar a população diretamente, a partir de janeiro do
ano que vem.
“Estamos elaborando projetos para beneficiar os aposentados, pensionistas e portadores de algumas deficiências,
com um aumento da renda
familiar exigida, para a obtenção de descontos de até 50%
no IPTU, a partir de janeiro, e
também para a criação da Tarifa Social da Água, um pedido
de alguns vereadores que, assim, como eu, se preocupam
com a condição financeira de
grande parte da população”.

Renato
Amisy fica
até neste
sábado no
shopping

Assistência Social reforça cuidados
com população em situação de rua
A chegada da onda de frio
nesta semana fez com que a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano intensificasse
as ações voltadas à população
em situação de rua. Além da
continuidade dos trabalhos
quanto a orientação e cuidados para evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19,
a equipe de abordagem da
assistência social está ofertando o acolhimento na Casa
de Passagem, agasalhos, cobertores, calçados, máscaras, álcool em gel, disponibiliza apoio
psicossocial, refeições, banho e encaminhamentos para tratamentos necessários, assim como
consultas médicas, entre outras diversas medidas.
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Prefeitura entrega escrituras de casas
no conjunto Joaquim Pereira Mococa

Posse de novo reitor do
Unifeb acontece neste sábado
O professor Dr. Angelo Davis assume a reitoria do
Centro Universitário para o quadriênio 2021/2025

Está confirmada para este
sábado (31), às 9h30, a cerimônia de posse do novo reitor
do Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional
de Barretos), professor/doutor
Ângelo Davis, que assume a
instituição durante o quadriênio 2021/2025.

A posse será realizada no
Tribunal do Júri do Centro
Universitário com transmissão ao vivo pelas redes sociais
da instituição de ensino.
A cerimônia será conduzida pelo presidente do Conselho Curador da FEB (Fundação Educacional de Barretos),
Danilo Nunes, e contará com
a presença do atual reitor e
pró-reitor acadêmico do Unifeb, professor/doutor Fabiano
de Sant’Ana dos Santos, além
de representantes dos poderes
Executivo e Legislativo do
município.
O acesso ao evento é restrito
a convidados, de acordo com o
limite máximo de ocupação do
Tribunal do Júri, além de seguir
todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, inclusive
uso de máscaras.

A prefeita de Barretos, Paula Lemos, realizou mais um ato
importante de sua administração
na tarde desta quinta-feira (29).
Em solenidade realizada na
Escola Municipal São Francisco, a prefeita realizou o sonho
de diversas famílias que sonham com a casa própria. Paula

Lemos realizou a entrega de 63
escrituras definitivas das casas
do Conjunto Habitacional “Joaquim Pereira Mococa” às famílias que residem no local.
A entrega das escrituras foi
possível por meio do convênio
“Cidade Legal” firmado entre a
prefeitura e o governo do Estado.

“É muito gratificante realizar este ato tão sonhando por
estas famílias que passaram
anos e anos sonhando com
a aquisição da casa própria.
Me sinto abençoada por tornar realidade o sonho de cada
uma destas famílias”, resumiu
a prefeita Paula Lemos.

Vacinação para pessoas de 25 a 27 anos tem horário estendido
A prefeitura de Barretos anunciou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas entre 25 e 27
anos. A imunização acontece nesta sexta-feira, 30 de julho, e na segunda-feira, dia 2 de agosto, nas
unidades de saúde do município (postinhos), das 8 às 14 horas. Como há muitas pessoas dentro
desse público que trabalham durante todo o dia, a secretaria municipal de Saúde manteve um horário
estendido: das 14 às 20 horas no Centro de Convivência do Idoso, na rua 40 entre as avenidas 51 e
53, no bairro Marília. É importante levar o documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Estamos nos últimos
dias da exposição do artista plástico de Barretos,
Renato Amisy, no North
Shopping Barretos. As
obras estão sendo visitadas por dezenas de pessoas de Barretos e região.
Este sábado, 31 de julho
de 2021, é o último dia. E
aí as obras poderão retirar suas máscaras!!!
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Editorial

Afinal, COVID-19 é ou
não é doença ocupacional

A advogada Vivian Mendes Campos, pós-graduada em Direito do Trabalho, apresenta neste
artigo, importantes conselhos a empregadores, baseados em ações trabalhistas que vêm aumentando
no decorrer de um ano e meio, nos tribunais trabalhistas espalhados pelo país. Segue.
Recentemente foram noticiadas duas decisões provenientes dos tribunais TRT2/
SP e TRT3/MG, em que o COVID-19 foi reconhecido como
doença ocupacional, ou seja,
os dois tribunais consideraram
que a contaminação pelo vírus
COVID-19 é uma enfermidade produzida ou desencadeada
pelo exercício do trabalho.
No caso do TRT2/SP o
tribunal manteve decisão do
juiz do trabalho, em uma ação
civil pública movida pelo Sintect - Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos contra os Correios, que reconheceu a natureza ocupacional
da covid-19, em razão da não
adoção pela empregadora de
medidas para reduzir os riscos
de contágio do coronavírus.
Já no caso do TRT3/MG,
a família de um caminhoneiro processou a empresa onde
este trabalhava alegando que
o funcionário foi acometido
pelo COVID-19 após uma
viagem de 10 dias a trabalho,
e que tal contaminação ocasionou sua morte.
O juiz do trabalho entendeu que a morte de um motorista causada pelo COVID-19,

ocorreu por culpa da empresa
que não observou as medidas
de sanitização da cabine do
caminhão e não comprovou o
fornecimento de álcool em gel
e de máscaras suficientes para
o uso diário do motorista em
suas viagens.
Como é sabido que desde
a edição de Medidas Provisórias para regulamentar direitos trabalhistas em época de
pandemia, muito já foi discutido sobre a contaminação
pelo COVID-19 ser ou não
ser doença ocupacional.
A Medida Provisória de
n° 927 de marco de 2020 previa que a contaminação pelo
coronavírus NÃO é doença
ocupacional, exceto se houver
prova do nexo de causalidade.
Depois de muita discussão o STF, em abril de 2020,
julgou a ADI (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) de n°
6342, suspendendo o artigo 29
da MP 927 e colocou fim a discussão decidindo que a contaminação pelo COVID-19 não
é doença ocupacional.
Pois bem, como se pode
observar, mesmo com a conclusão do STF, alguns tribunais estão julgando ações de
forma diversa e considerando

PONTO TURÍSTICO 2

VIDA DE CONQUISTAS

a contaminação de trabalhadores por coronavírus doença
ocupacional.
Nas duas decisões acima
citadas ficou claro que as condenações ocorreram pelo simples fato de as empresas não
demonstrarem a adoção de
medidas, que podem reduzir o
contágio pelo vírus e pela não
comprovação do fornecimento
de equipamentos individuais
que possam reduzir o contágio.
A comprovação do fornecimento e fiscalização de uso
de EPIs e a adoção de medidas que possam evitar o contágio farão toda a diferença na
defesa de uma empresa.
Portanto, para que uma

empresa possa fugir de decisões como as citadas é necessário que estas tomem
algumas cautelas, como por
exemplo: documentar o fornecimento de EPIs e álcool
em gel, realizar testes regulares em seus funcionários,
atualizar o PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional) e PPRA
(Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais), afastar
do local de trabalho empregado que teve contato com pessoas contaminadas pelo COVID-19 e registrar todos os
casos de infecção dos empregados e investigar as possíveis causas de contaminação.

EXPEDIENTE
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Mandatário do PP, Zecão
Falleiros foi vereador em três
legislaturas. Depois foi chefe de
gabinete da gestão de Emanoel
Carvalho e funcionário do Grupo
Monteiro de Barros. Atualmente
é Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

ONDE A VACA VAI...

O troca-troca partidário para
as eleições de 2022 já começou.
O líder do DEM, Rodrigo Garcia, se
mudou para o PSDB. Em Barretos,
Paula Lemos atualmente no DEM
partirá para o PSDB ou MDB? Há
quem diga que o tucano Guilherme Ávila está de olho no MDB.

FORTALECIMENTO POLÍTICO

Articulador político regional
do PSD, Raphael Dutra visitou
o prefeito de Tupã, Caio Aoqui
(PSD). Na pauta, o fortalecimento estadual do partido.

terra. A notícia foi dada na segunda-feira (26) durante audiência
pública. O vereador fez o pedido
em 2017 ao governo estadual.

QUEM INDICA

Pastor da Igreja Universal, Elson
Santos (REP) foi eleito vereador nas
eleições de 2020. Indicado pelo deputado estadual Sebastião Santos
(REP), tornou-se Secretário Municipal de Defesa Civil. No seu lugar assumiu Eduardo do Mercado (REP)
que votou favorável à taxa do lixo.

MALANDRO CARIOCA

Gabriel Uchida (DEM) desobedeceu seus chefes e correu da votação da taxa do lixo. A atitude fez
lembrar o ‘malandro carioca’ que
se libertou dos mandatários e não
quis submeter à própria força de
trabalho, à humilhação. Basta saber
como a direção do partido vai lidar
com a contrariedade do vereador.

SEM EXPEDIENTE

O enfermeiro Rogério Teodósio (DEM), que foi exonerado do
cargo de Secretário Municipal de
Cultura dia 22 de julho para votar favorável à taxa do lixo, não
deu expediente na secretaria
esta semana.

O QUE ACONTECEU?

Candidato a prefeito nas eleições de 2020, Munir Daher deixou o PSL há pouco tempo. Uma
fonte segura garante que o médico poderá ingressar no Podemos.

SOCIEDADE POLÍTICA

Lula teve o deputado federal
José Dirceu (PT). Jair Bolsonaro
tem o senador Ciro Nogueira
(PP). Moedas de troca não tem
dono. Tem sócios.

CONTRA O FRIO

Os obstinados: o manifesto

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: elaine.jornalacidade@hotmail.com
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Prefeita Paula Lemos (DEM)
conquistou R$ 1 milhão para reforma da Praça Francisco Barreto
de seu colega de partido Rodrigo
Garcia. A última grande reforma
aconteceu na gestão de Uebe
Rezeck. Em 2020 Guilherme Ávila
(PSDB) fez uma mini reforma que
merecia nem ter começado, pois o
resultado foi de muito mal gosto.
Sem planejamento, a mini reforma instalou a fonte no meio do
passeio impedindo a circulação
de cadeirantes e tentou alocar
os comerciantes das lanchonetes
num espaço minúsculo. Além disso, o piso feito em cimento amarelo que merecia restauração foi
pintado. É cada uma!

Opinião
Ser um obstinado significa
ser OUSADO, CORAJOSO,
DETERMINADO, DEDICADO, COMPROMISSADO,
DISCIPLINADO, PERSEVERANTE, FOCADO, OTIMISTA, POSITIVO, enfim, um
GUERREIRO IMPARÁVEL,
que sonha sonhos grandes e
impossíveis, transforma seu
sonho em um projeto de vida,
em um propósito de vida e aí
envida grandes sacrifícios para
transformá-lo em realidade. E
quando o transforma, sonha
outro, recomeça, realiza e aí,
sonha outro, recomeça, realiza
e nunca para.
Decidir viver pela OBSTINAÇÃO significa não terceirizar sua história e seu destino, mas escolher ser o herói
da própria vida, vivendo em
ritmo constante de aceleração,
em harmonia com as diversas
formas de riqueza, sempre em
rota ascendente de sucesso e
prosperidade.
Os OBSTINADOS agem
e fazem acontecer e não param
nunca, pois são IMPARÁVEIS, e tem como dogma que
a vida é uma “questão de fazer
até dar certo e não se der certo”.
Eles sabem que, por meio
da educação e da busca por
conhecimento, aliadas à resiliência, ao trabalho íntegro e
ao empreendedorismo, podem
conquistar tudo, independentemente de onde vieram e do
status quo atual.

PAINEL

O maior inimigo do OBSTINADO é a ignorância, pois,
é “a mãe de todos os males”, e
“não há nada mais assustador
do que a ignorância em ação”.
Não importa onde iniciaram sua jornada, eles sempre
descobrem como chegar aonde querem chegar e chegam!
Não importam os desafios,
obstáculos e as pedras que
aparecem pela frente. Eles
encontram as melhores maneiras para superar todas as
adversidades e seguir avante
o seu caminho.
Todo OBSTINADO, apesar de ser altamente grato, é
altamente otimista e inconformado patológico. Eles entendem que seus sonhos são mapas para o sucesso e colocam
toda sua força e energia em
ação para converter suas ideias
incríveis em planos e estratégias concretas, que permitam
alcançar os seus objetivos.
Eles não se vitimizam,
não se dizem “miseráveis”,
“coitadinhos” ou “sem sorte”,
pois nunca reclamam da vida.
Da mesma forma, também
nunca vivem na “caixa”, no
“piloto automático”, no “lugar comum”, na “mesmice”
ou “na zona de conforto” e
jamais pisam nos outros para
poder subir na vida.
Um OBSTINADO não
deixa ninguém para trás. Ele
se inspira, motiva, inspira sua
família, seus amigos e as pesRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Subtenente Laércio Tedesco, 370 - VN 28
Bairro Vida Nova - Barretos-SP

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.

soas em seu entorno.
Os OBSTINADOS pensam por conta própria e não
aceitam o impossível. Têm
plena consciência de que o
“impossível” é perfeitamente
possível, pois é feito de “várias partes possíveis” quando
se age com determinação, dedicação, compromisso e planejamento necessário.
Ele sempre quer mais que
os outros, se esforça mais
que os outros e faz mais que
o necessário para cumprir as
tarefas e materializar os seus
ideais e propósitos de vida.
O OBSTINADO é uma
pessoa com uma imensa potência interna, capaz de revolucionar sua realidade. Ele
ama a vida e a respeita, por
isso, busca viver intensamente
entregando sempre o melhor.
A OBSTINAÇÃO é um
ESTADO DE ESPÍRITO,
UM ESTILO DE VIDA, em
que o único resultado aceitável é ser um TRIUNFADOR,
UM VENCEDOR, seja na
vida, seja nos negócios.
É fácil reconhecer um
OBSTINADO em qualquer
lugar do mundo. Ele é ousado,
corajoso, arrojado, atrevido,
destemido, otimista, positivo,
motivador, possui autoconfiança e autoestima altíssima,
inspira confiança e é altamen-

te criativo e inovador.
O OBSTINADO é sempre
chamado de FODIDO OBSTINADO, com “O” jamais
de FUDIDO VITIMIZADO,
com “U”, ou seja, de GUERREIRO, pois OBSTINADO
é “aquele que sonha, transforma seu sonho num projeto
de vida e sempre consegue
transformá-lo em realidade”.
Chegou a hora de transformar sua vida, sua história e seu
destino. A partir de agora, transforme-se num OBSTINADO.
Participe do Movimento
OS OBSTINADOS. Através
do site www.janguiediniz.
com.br ou pelas minhas redes
sociais @janguiediniz. #MovimentoDosObstinados, #TriboDosObstinados
Janguiê Diniz
Fundador e presidente
do Conselho de Administração
do Grupo Ser Educacional presidente do Instituto Êxito de
Empreendedorismo

Adilson Ventura (DEM) pediu
apoio para o acolhimento de
moradores de rua durante o frio
severo deste final de semana. A
prefeitura utilizará a Casa de Passagem Madre Teresa para alocação das pessoas no período.

BOA NOTÍCIA

Raphael Oliveira (PRTB) anunciou a conquista de asfaltamento da vicinal que liga Barretos a
Jaborandi que, atualmente, é de

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos.” (Chico Xavier)

A princesinha Helena Araújo Paixão completou mêsversário
na última terça-feira (27), e claro, que teve comemoração,
e o tema foi a turma do Chaves, sendo a Helena a
“Chiquinha”. O momento foi eternizado através de click, com
os pais Eduardo e Regiane Paixão. Parabéns Helena!

O Secretário Municipal de Defesa Civil, Pastor Élson, sempre presente nos eventos
importantes da cidade e acompanhado de sua equipe, do lado esquerdo, o Bombeiro Municipal Ricardo Maia, a sua direita Rodrigo Alcamin, Chefe de Gabinete, e
Euzebio Aníbal Junior, Chefe de Departamento. Secretaria comprometida!

A quarta-feira (28) foi de comemoração para
Marcela Dorval, que recebeu muitas felicitações de saúde, paz e realizações de milhares de
amigos pelas redes sociais e pessoalmente, e o
carinho de familiares, da filhota Jhulia e amigos
da AVCC, onde é Secretária. Felicidades Marcela!

O domingo, 01 de agosto, é dia de festa em dose tripla para os trigêmeos Vinícius,
Leonardo e Guilherme Catai que brindam seus 24 anos. Por conta do atual momento
que estamos vivendo, a comemoração será intimista, apenas com seus familiares,
e recebem na data, o carinho especial de suas namoradas, Bruna Alvim, Ana Eliza e
Ludymila Lopes, de seus pais Paulo e Ana Paula Catai, e do irmão Murilo. Felicidades!

E quem oficializa a união amanhã (31) é o casal Paula Pires e
Rodrigo. A cerimônia acontece no cartório, e logo após uma
recepção bem intimista, em casa mesmo, com a presença de
seus familiares e amigos. Felicidades!

Parabéns para a Mercearia Pereira, nas pessoas de dona Cida
e senhor Pereira, que completa 40 anos de existência, no domingo, 01 de agosto. E que venha muitos anos pela frente!

Elias Almeida Vitoriano iniciou nova
fase de sua vida
no último dia (22),
completando seus
18 anos. O jovem
rapaz recebeu os
parabéns do pai
Fabiano Vitoriano, da mãe Laine
Almeida, do irmão
Natã, além de tios,
avós, primos e
amigos. Tudo de
bom Elias!

Quem abre a semana e o mês de agosto, celebrando mais um ano de vida é o empresário
e cantor Marcus Tertto, que faz aniversário
segunda-feira (02). Ele comemora a data ao lado
dos pais Marco Antônio e Mara Regina, das irmãs
gêmeas Ana Júlia e Juliana, e do sobrinho e afilhado Fernando Henrique. Parabéns Marcus!
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Governo do Estado anuncia
investimentos para Barretos e região
Obras de infraestrutura urbana receberão mais de R$ 6 milhões

O governo de São Paulo
anunciou diversos recursos
para municípios da Região
Administrativa de Barretos,
num total de R$ 6,2 milhões.
Durante a passagem da comitiva estadual pela região,
na última segunda-feira (26),
o vice-governador e secretário
de Governo, Rodrigo Garcia,
acompanhado do Secretário
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, autorizou
a formalização de convênios
de infraestrutura urbana com
municípios locais.
“Hoje estamos apresentando diversos recursos fundamentais para Barretos e região.
As obras de infraestrutura urbana irão trazer melhoria na
qualidade de vida da população e avançar na modernização das cidades. Seguimos expandindo o desenvolvimento
em todo o Estado de São Paulo”, informou Rodrigo Garcia.
Para Barretos, o vice-governador autorizou, no âmbito da
Secretaria de Desenvolvimento Regional, a formalização de

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

UEBE PEDE PACIÊNCIA COM ATUAL ADMINISTRAÇÃO
Por causa da pandemia, o primeiro semestre foi extremamente
conturbado para a administração Paula Lemos (DEM), na avaliação
do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB). Ele pediu um pouquinho de
paciência para acompanhar a evolução do atual governo municipal.
BREVE RETORNO DAS SESSÕES DA CÂMARA
O presidente Paulo Correa (PL) deseja a volta das reuniões presenciais do legislativo barretense. Ele revelou que não há bancada registrada na Câmara Municipal, conforme constatação da assessoria técnica.
CARLÃO NÃO É O LIGEIRINHO ENÉAS
“Meu nome não é Enéas. Mas estou tentando fazer o máximo”, afirmou o vereador Carlão do Basquete (PSD), ao reclamar do curto tempo
disponível para se manifestar na sessão online da Câmara Municipal.
O RECADO DE RAPHAEL SILVÉRIO
“Tudo o que eu tenho para falar, falo na cara”, desabafou o vereador Raphael Silvério (PSDB), na sessão extraordinária de julho.
“Não tenho o costume de mandar recado, porque sou honesto, sou
sincero”, completou.

convênios com a prefeitura no
valor de R$ 1 milhão para obras
de infraestrutura urbana da Praça Francisco Barreto, de R$ 3
milhões para obras de reforma
e ampliação do Centro de Especialidades Médicas, o “Postão da Saúde” e uma unidade
da Casa da Juventude no valor
de R$ 740 mil.
Os municípios de Bebedouro e Olímpia também foram
contemplados com sedes da

Casa da Juventude, em um investimento de R$ 740 mil em
cada unidade. No total, o investimento para as três unidades
será de cerca de R$ 2,2 milhões.
“Serão recursos estaduais
na ordem de R$ 6,2 milhões,
fundamentais para obras de infraestrutura urbana e instalação
de três unidades da Casa da Juventude. O governo de São Paulo tem investido em diversas regiões e, apesar do momento de

pandemia que atravessamos, as
obras pelo Estado seguem em
andamento”, afirmou o secretário Marco Vinholi.
Além disso, Garcia também autorizou a celebração
de convênio com o município
de Palmares Paulista, pertencente à RA de São José do Rio
Preto, de R$ 300 mil para infraestrutura urbana e R$ 300
mil para modernização na iluminação pública.

Durante visita do vice-governador, prefeita Paula
Lemos anuncia investimentos para Barretos

A prefeita de Barretos,
Paula Lemos, anunciou na
última segunda-feira, 26, a
construção do novo Postão,
da Casa da Juventude, reforma da Praça Francisco Barreto, entre outros investimentos
do governo do estado e também do próprio município.
O anúncio aconteceu durante a visita do vice-governador e secretário de Governo,
Rodrigo Garcia, e do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.
Foram anunciados por
Paula Lemos e pelo vice-governador:
- Reforma da Praça Francisco Barreto no valor de R$ 1 milhão e mais R$ 430 mil que serão investidos pelo município;
- Construção do novo Postão no valor de R$ 3 milhões,
sendo R$ 1 milhão através do
deputado estadual Rogério
Nogueira. A construção ainda vai contar com contrapar-
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tida de R$ 2 milhões do município. A maquete do novo
Postão foi apresentada em 3D
para o público presente.
Construção da Casa da Juventude no valor de R$ 740 mil,
mais R$ 100 mil do município;
- Inauguração da Fatec que
inicialmente funcionará no
Hospital de Amor;
- Assinatura do programa
Rotas Rurais que consiste na
criação de um “CEP digital rural” idealizado a partir da solução Plus Code que localiza
com precisão a entrada de cada
propriedade e estabelecimento
rural e identifica o traçado das
vias rurais. A finalidade é monitorar áreas que serão objeto
de restauração florestal.
- Assinatura do programa
Estrada Asfaltada que prevê
R$ 1,8 milhão para pavimentação da vicinal Pedro Vicentini
até a Rodovia Brigadeiro Faria
Lima (estrada do Aeroporto);
- Entrega das escrituras

para três moradores – Maria
Sônia Ferreira, Amélia Matos
Ribeiro, Manoel Francisco da
Cruz – que representaram as
60 famílias moradoras do Conjunto Habitacional Joaquim
Pereira Mococa e esperam receber o documento há 31 anos;
- Descerramento da placa de inauguração da reforma
da estação cultura que contou
com recurso de quase R$ 300
mil do governo do estado;
- Pórtico que será instalado
na avenida engenheiro Necker
Carvalho de Camargo (entrada da avenida 7) R$ 500 mil
vindos do governo do estado e
mais R$ 168 mil do município.
- Entrega de vouchers de
8133 cestas básicas que serão
distribuídas nas cidades da região de Barretos.
“É um dia muito feliz para
todos nós. Estamos cuidando das pessoas com parcerias
fortes junto ao Estado de São
Paulo. Rodrigo Garcia permi-

tiu que um sonho se tornasse
realidade: a conquista do novo
Postão. Nós atenderemos assim 122 mil vidas com dignidade e zelo. E nós queremos uma
saúde com toda qualidade nesse pós-Covid”, disse a prefeita
Paula Lemos, na oportunidade.
“Nós temos vocação para a
saúde e para esta vocação teremos nossa Fatec com curso
de Gestão Hospitalar, o primeiro de muitos cursos que
queremos instalar em parceria
com o Hospital de Amor que é
uma referência mundial. Pensamos também no futuro de
toda nossa população e hoje
conseguimos a Casa da Juventude, que vai permitir aos
nossos jovens empreenderem
e buscarem um futuro melhor”, destacou a prefeita.
“Nossa região está pautada
ainda no agronegócio. E hoje
estamos assinando o programa
Rotas Rurais, que é de fundamental importância, pois sabemos da extensão da zona rural
dos nossos municípios e esse
programa permitirá a redução
dos furtos e roubos. E quero
agradecer ao vice-governador
pelo convênio para a nova Praça Francisco Barreto. Nós somos hoje um município de interesse turístico, mas estamos
batalhando para nos tornar uma
Estância Turística. Investir no
turismo é investir na economia
e na geração do emprego”, finalizou a prefeita Paula Lemos.

Prefeitura de Colômbia realiza pavimentação
asfáltica no entorno da Orla Municipal
A prefeitura de Colômbia, através de convênio com o FID (Fundo de Interesses Difusos
do Governo do Estado de São Paulo), iniciou na última terça-feira (27), o Projeto Náutico Turístico no município, incluindo pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, calçadas e acesso a
uma rampa de lançamento de barcos que já existe, porém, que necessitava de reparo para
intensificar a segurança no local. Esta obra tem um significado importante para o município,
se tratando do andamento e desenvolvimento da Orla Municipal, uma obra que a gestão
vem lutando desde o início do atual mandato, trabalhando para sua conclusão. Com o andamento da obra, a prefeitura pretende fortalecer o turismo do município, trazendo grande
apoio na retomada da economia, além da melhoria na qualidade de vida da população, que
poderá usufruir de um dos novos cartões postais da cidade, oferecendo mais lazer e esporte,
além de realização de eventos públicos que tornará, definitivamente, Colômbia como um dos
maiores polos de Turismo de Pesca do Estado de São Paulo. “Nossas buscas e batalhas não estão acontecendo em vão. Foi gratificante trazer o
andamento da Orla para Colômbia, mesmo enfrentando toda dificuldade com a pandemia há quase dois anos. O trabalho não para por aqui. Esta
é apenas uma etapa da luta que abraçamos para entregar em breve para nossa população”, salientou o prefeito Tuta.

OS APELIDOS DOS POLÍTICOS
O vereador Ângelo Tegami Neto (PV) apelidou a prefeita barretense de “Paula Taxa”. Calma “Tigre”. O ex-prefeito Christiano
Carvalho já foi homenageado com as alcunhas de “Inhozinho” e
“Bagaço”. O então aspirante a prefeitura, Monteiro Filho, era conhecido como “A Pantera Cor-de-Rosa”. “Fecha a Roda” deu fama
ao ex-vereador, ex-prefeito e ex-deputado Benedito Realindo Correa. “Basquete” virou “sobrenome” do vereador Carlão.
O APRENDIZADO DO PROFESSOR ADILSON
O vereador Professor Adilson (PL) contou que na vida pública
aprendeu a escutar mais e conhecer opiniões diferentes sobre qualquer assunto. A experiência lhe trouxe amadurecimento político.
COMO ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA PISCINA
Informações sobre o funcionamento da piscina do Projeto Cavalgando para o Futuro “Chiquito Costa” foram requeridas e aprovadas
pela Câmara. A autora foi a vereadora Paula Lemos, em março de 2020.
ALAMBRADO E VESTIÁRIO NA REGIÃO DOS LAGOS
A vereadora Paula Lemos sugeriu ao então prefeito Guilherme Ávila, a construção de alambrado e vestiário no campo de futebol da Região
dos Lagos. A Câmara aprovou o requerimento em junho de 2019.
EM TEMPOS DE BAIXAS TEMPERATURAS...
... “tem político muito mais pé frio. Abaixo de zero”.

Governo do Estado debate a
criação da Região de Estado de
Barretos em Audiência Pública

O governo do Estado promoveu na última segunda-feira
(26), a 16ª Audiência Pública no
âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado.
A última discussão sobre a
regionalização do estado ocorreu na década de 1980, ainda
no governo de Franco Montoro. Desde então, os municípios
paulistas tiveram um expressivo desenvolvimento, surgindo
o desejo, por parte de prefeitos,
deputados e sociedade civil, de
um novo ordenamento regional.
Em 2020, o governador João
Doria atendeu ao pedido e, sob o
gerenciamento da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, deu
início aos estudos que resultaram no atual Projeto de Desenvolvimento Regional.
O projeto teve como premissas manter tanto quanto
possível as divisões existentes,
considerando simultaneamente
o nível de integração regional
entre os municípios. O projeto
foi desenvolvido com base em
estudo feito em parceria com a
Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (SEADE).
“A proposta de criação da Região de Estado de Barretos abrange 17 cidades. São elas: Altair,
Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Embaúba, Guaraci, Jaborandi, Monte Azul Pau-

lista, Olímpia, Pirangi, Severínia,
Taiaçu, Terra Roxa, Viradouro e
Vista Alegre do Alto”, informou
o secretário Marco Vinholi.
“Somadas as populações de
seus municípios, a Região de
Estado de Barretos tem 390.232
habitantes e um PIB (Produto
Interno Bruto) de R$ 14,49 bilhões. O objetivo é fortalecer a
nova região e potencializar as
políticas públicas conjuntas entre as prefeituras participantes
em prol da população local”,
afirmou Vinholi.
O consultor da secretaria,
Marcos Campagnone, apresentou o estudo técnico que levará
à criação da Região de Estado
de Barretos e a seleção dos municípios que devem integrá-la,
além de explicar os fundamentos técnicos para a nova divisão
territorial do estado.
Durante o evento foi debatida a possibilidade de inclusão dos municípios de Guaíra,
Taiúva e Taquaral na nova unidade regional. Vale lembrar que
alterações nas novas unidades
regionais propostas poderão ser
realizadas pelos deputados na
Assembleia Legislativa.
Os interessados ainda podem compartilhar suas sugestões até o próximo dia 15 de
agosto, por meio do e-mail: audienciapublica@sdr.sp.gov.br.
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Super-herói Hidroman conscientiza barretenses
sobre o uso de água em novo vídeo do SAAEB
Personagem faz parte do Projeto Super Conscientes
Continuando a campanha
do uso consciente de água, o
SAAE Barretos lançou nesta
semana mais um vídeo para as
redes sociais, desta vez, uma
animação com a atuação do
personagem Hidroman.
O super-herói é o protagonista do Esquadrão Ambiental e
junto a Maya e Papelito, animarão as atividades educativas socioambientais do Projeto Super
Conscientes, que a autarquia irá
desenvolver em parceria com o
Unifeb a partir do mês de setembro, efetivamente.
No vídeo são apresentadas
situações do nosso cotidiano
como tomar banho demorado,
escovar os dentes, ensaboar
a louça e lavar o carro com a

torneira aberta, e lavar a calçada com uso de mangueira
ao invés de varrer.
Em todas as cenas o Hidroman surge apresentando
novas atitudes para evitar o
desperdício de água. No final,
apenas a personagem de uma
senhora aparece reutilizando
a água da máquina de lavar
para limpar o quintal.
“O lema do nosso projeto
educativo socioambiental é que
todas as pessoas também podem
ser super conscientes e mudarem os comportamentos. Nesse
momento, precisamos mudar
hábitos em relação ao uso da
água, já que vivemos a maior
crise hídrica jamais vista em 91
anos. Estamos trabalhando para

que não falte água em Barretos
como nos anos anteriores, mas
cada um de nós precisa fazer a
sua parte e não desperdiçá-la”,
enfatiza o superintendente, Waldo Villani Júnior.
A prefeita Paula Lemos
ressaltou que as crianças são
ótimos agentes multiplicadores que repassam todo ensinamento recebido através
das atividades lúdicas para a
família. “Temos certeza que
nossas crianças se divertirão com o Hidroman e assim
como ele serão super-heróis
em casa”, afirmou a prefeita.
O vídeo está disponível
nas redes sociais do SAAE
Barretos, Facebook, Instagram e YouTube.

Savegnago Supermercados e Hospital
de Amor se unem para arrecadar doações
na campanha Corrente de Amor

Anúncio sobre essa parceria será realizado na terça-feira, dia 3 de
agosto, às 10 horas, no IRCAD em Barretos com transmissão on-line
Na próxima terça-feira,
dia 3 de agosto, às 10 horas,
a Rede Savegnago de Supermercados e o Hospital de
Amor de Barretos apresentam a parceria com a campanha Corrente de Amor, do
ApCap do Bem.
O objetivo é fomentar doações ao Hospital de Amor de
Barretos, que atua com o tratamento, prevenção, reabilitação e pesquisa relacionados à
área oncológica no Brasil.
A parceria com o Savegnago é celebrada como um
importante peso à campanha
para a rede alcançar mais de
5,5 milhões de habitantes nos
17 municípios que compõem
sua área de atuação, aumen-

tando a possibilidade de angariar mais doações para
manter os serviços prestados
pelo Hospital de Amor à população brasileira.
SAVEGNAGO E
PROJETOS SOCIAIS
Preocupada com o desenvolvimento das regiões e das
comunidades onde está inserida, a rede Savegnago contribui com diversos programas
sociais e ambientais.
O grande destaque é sua
atuação como mantenedora
da Instituição Aparecido Savegnago, que atende crianças
e adolescentes de Sertãozinho
e do distrito de Cruz das Posses, que participam de cursos
de violino, violoncelo, viola,

contrabaixo, clarinete, flauta,
saxofone, trompa, trombone,
trompete, violão, teoria da
música, canto coral, teatro,
dança, ética e cidadania e artes plásticas, além de saúde da
criança, que é realizado por
uma psicóloga.
Além disso, todos os anos,
os cupons promocionais das
campanhas da rede Savegnago são revertidos em doações
às entidades assistenciais dos
municípios onde possui lojas.
Atualmente, está em vigor a
campanha de aniversário “Vamos Celebrar a Esperança”,
que distribuirá mais de R$ 1,5
milhão em prêmios, incluindo
72 vale-compras no valor de
R$ 5 mil para instituições.

Tereos faz campanha para conscientizar
população sobre prevenção a incêndios
Ação realizada em Barretos, Tanabi e Olímpia visa informar as pessoas
sobre a importância de redobrar cuidados nessa época mais seca do ano
Para informar e conscientizar a população em relação ao
maior risco de incêndios nesta época do ano por causa do
tempo seco, a Tereos realiza
uma campanha nas cidades de
Barretos, Tanabi e Olímpia. O
objetivo é alertar toda a população sobre as principais causas
de fogo acidental e o que fazer
caso presencie um incêndio.
A ação acontece em ruas,
calçadões e praças de cada cidade com distribuição de um kit
contendo folheto informativo,
criado em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) de Ribeirão Preto
para a Campanha de Conscientização, Prevenção e Combate
aos Incêndios, entre outros itens.
Além disso, para incentivar
a proteção das pessoas que não
podem ficar em isolamento em
casa durante a pandemia, o kit
também traz uma máscara.
Segundo Renato Zanetti,
Superintendente de Excelência
Operacional da Tereos, a chegada do tempo seco no sudeste traz
um alerta para o meio ambiente,
pois é nessa época que aumenta
a ocorrência de incêndios nas
áreas rurais. “O apoio da população é fundamental para que
possamos prevenir e combater

Fundo Social recebe 300
cestas básicas da Copercana

Doação foi entregue com a presença da prefeita Paula Lemos, que
agradeceu cooperados pelo compromisso com as famílias barretenses

A prefeita Paula Lemos e a
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Letícia Lemos,
receberam na última terça-feira (27), 300 cestas básicas da
Copercana.
A entrega foi feita pelo engenheiro agrônomo da região,
Anézio Meloni Neto, e pelo
encarregado da loja de ferragens de Barretos, Fernando
Rodrigo Rocha.
“A Copercana está presente
na cidade há muito tempo e a
gente vê que o Fundo Social
está fazendo um trabalho muito sério e com muita credibili-

dade. Então é uma honra estarmos envolvidos nessa causa”,
afirmou Fernando Rocha.
Serão 300 famílias barretenses beneficiadas com essa
iniciativa, lembrou Letícia
Lemos, presidente do FSS.
“Só temos que agradecer a
essa grande ação que vem
num momento muito difícil,
de pandemia”, frisou.
A montagem das cestas foi
possível após a arrecadação
junto aos cooperados, parceiros, fornecedores e funcionários da Copercana durante
uma live com a dupla sertane-

ja Matogrosso & Mathias.
A prefeita Paula Lemos fez
questão de ir pessoalmente receber a doação. Ela comentou
que sua gestão tem trabalhado
para resgatar a credibilidade do
Fundo Social e para auxiliar os
barretenses que mais precisam.
E doações como essa contribuem muito com essa causa.
“Quero registrar meu agradecimento aos cooperados
com o compromisso que estão
demonstrando com as famílias
da nossa cidade. Em nome de
Barretos, eu digo: muito obrigada”, pontuou a prefeita.

Secretaria Estadual de Turismo abre
turma extra para curso sobre pesquisa
os focos de incêndio”, afirma.
Mônika Bergamaschi, presidente do Conselho da ABAG/
RP, lembra que, anualmente,
a associação realiza a campanha em parceria com usinas e
produtores rurais, justamente
durante o período mais seco,
quando a ocorrência de focos
de incêndio é maior. “Conscientizar e engajar toda a sociedade urbana e rural é o nosso
grande objetivo”, diz.
PREVENÇÃO
Desde 2018, a Tereos vem
intensificando as medidas de
prevenção e conscientização
contra incêndios em toda sua
área de atuação, participando
de protocolos regionais de contenção de incêndios antes que

o fogo se propague por áreas
maiores, dando tempo para que
as equipes de bombeiros, tanto
da empresa, como pertencentes ao Plano de Auxílio Mútuo
(PAM), cheguem ao local.
Além de um sistema de monitoramento feito por meio de
13 satélites, que enviam alertas
automáticos das ocorrências de
incêndio diretamente à Central d
e Controle da empresa, a companhia também possui camionetes
leves e caminhões-bombeiros
equipados com todos os aparatos necessários para combater
focos iniciais de fogo.
A empresa também criou
um número exclusivo para
informações sobre incêndios
ambientais: (17) 3280-1018.

Mais de 400 gestores públicos foram capacitados no primeiro semestre;
com turma extra em agosto treinamento ultrapassará 200 cidades
O Centro de Inteligência da
Economia do Turismo (CIET),
vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de
São Paulo, realizou no primeiro semestre uma série de cursos sobre coleta e análise de
dados, voltado para as equipes
municipais de turismo.
Ao todo, 436 gestores de
184 cidades foram treinados.
Para atender a demanda, uma
turma extra foi programada
para 5 e 6 de agosto.
O objetivo da capacitação é
apresentar ferramentas, bancos
de dados e métodos para que
os gestores públicos possam
avaliar o impacto turístico e
auxiliar no desenvolvimento

de produtos e serviços. Além
das oito horas de curso, divididas em dois dias, os participantes recebem uma apostila
digital com todo o conteúdo.
“Os alunos comentam que
o aprendizado é útil para um
melhor entendimento do turismo em suas cidades e regiões e para que políticas públicas possam ser propostas
de forma mais estruturada”,
comentou Fábio Montanheiro, consultor da InvestSP e
coordenador do CIET.
Cidades como Espírito
Santo do Pinhal e Barra do
Turvo já estão colocando em
prática o que foi ensinado,
realizando pesquisas entre os

turistas e população e levantando dados do turismo local
a fim de melhorar a oferta.
Todas as cidades têm à
disposição dados do próprio
CIET, como a Pesquisa de
Percepção do Turismo que
avaliou a opinião de moradores de 21 cidades turísticas
sobre o impacto dos visitantes
em questões como economia
local e meio ambiente.
É agente público do setor
turístico no Estado de São
Paulo e ainda não fez o curso?
As inscrições podem ser feitas
até o dia 03 de agosto. As aulas serão em 5 e 6 de agosto,
das 14 às 18 horas e das 9 às
13 horas, respectivamente.
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Governador sanciona Lei que proíbe queima e
comercialização de fogos de artifício no estado de São Paulo
Multa prevista pode chegar a pouco mais de R$ 11,6 mil se a infração for cometida por empresa
O governador João Doria
sancionou a Lei 17.389/2021,
de autoria dos deputados Bruno
Ganem e Maria Lúcia Amary,
que proíbe a queima, soltura,
comercialização,
armazena-

mento e transporte de fogos de
artifício e de artefato pirotécnico
de estampido no estado de São
Paulo. A sanção foi publicada na
edição desta quinta-feira (29) do
Diário Oficial do Estado.

A proibição se aplica a recintos fechados, ambientes
abertos, áreas públicas e locais
privados. Fogos que produzem
efeitos visuais sem estampidos
podem continuar a ser utiliza-

dos e comercializados.
Permanece permitida a
comercialização de fogos de
artifício e dos artefatos pirotécnicos de estampido fabricados no estado de São Paulo,

VACINA NO BRAÇO
Ministério da Saúde deve receber 69,4 milhões
de doses de vacinas Covid-19 em setembro

Com a projeção, expectativa é que mais de 132,7 milhões de doses sejam entregues pelos laboratórios nos próximos dois meses
Na semana em que o ser entregues no mês de agosBrasil deve atingir a mar- to, divulgada pelo Ministério
ca de 100 milhões de brasi- ainda na semana passada, com
leiros imunizados contra a 63,3 milhões de vacinas.
Para o ministro da Saúde,
Covid-19, o país acordou na
manhã desta quinta-feira (29) Marcelo Queiroga, a previsão
com mais uma grande novi- coloca o Brasil no caminho
dade. O Ministério da Saúde para cumprir a meta de que
deve receber no mês de se- toda população brasileira acitembro, 69,4 milhões de do- ma de 18 anos esteja vacinada
com a primeira dose da vacina Estamos empenhados, desde o ta 61,4% da população vacises da vacina Covid-19.
Com a projeção para se- Covid-19 no mês de setembro. começo da nossa gestão, para nável, estimada em 160 mi“As vacinas são doses de realizar uma campanha bem- lhões de brasileiros, vacinada.
tembro, a expectativa é que
mais de 132,7 milhões de esperança que chegam ao Bra- -sucedida no combate à pande- Já foram distribuídas 176,2
milhões e, dessas, mais de
doses sejam entregues pelos sil. Estamos recebendo cada mia”, destacou o ministro.
Até o momento, 98,3 mi- 137 milhões foram aplicadas,
laboratórios contratados nos vez mais imunizantes, o que
próximos dois meses. Isso permite o avanço rápido na lhões de brasileiros já recebe- sendo 98 milhões 1ª dose e 39
porque a previsão traz ainda aplicação de vacinas em toda ram a primeira dose da vacina milhões de 2ª dose ou dose
o número de doses que devem a população adulta no Brasil. Covid-19. O número represen- única. (Foto: Myke Sena/MS)

São Paulo amplia funcionamento de atividades
econômicas até 0h a partir de domingo

O governo de São Paulo
anunciou a ampliação da capacidade de público presencial e
horário de funcionamento de
comércios e serviços não essenciais a partir do próximo
domingo (1° de agosto).
Após sucessivas melhoras
nos índices de saúde e vacinação
acelerada contra a COVID-19,
os estabelecimentos poderão
funcionar entre 6 e 0h (meia
noite), com ocupação presencial
de até 80% da capacidade.
“Continuamos passo a passo,
de forma segura, flexibilizando e
voltando ao normal. A vida está
voltando ao normal no estado de
São Paulo”, declarou o governador João Doria. “São Paulo teve
uma queda substancial de casos,
internações e, felizmente, de óbitos, porque aqui seguimos protocolos de saúde e a orientação da
medicina”, completou.
As novas regras da fase de
transição vão valer entre os dias
1° e 16 de agosto. O limite de
horário de funcionamento de
comércios, serviços em geral e
espaços religiosos passa de 23
horas para meia noite. Também

foi confirmado o fim do toque de
recolher durante as madrugadas.
A capacidade máxima de
ocupação permitida nos estabelecimentos, atualmente em
60%, sobe para 80%. O uso
obrigatório de máscara em
ambientes de acesso público,
distanciamento mínimo de um
metro e respeito a protocolos
de higiene estão mantidos.
O acesso de clientes a shoppings, galerias, lojas de rua,
bares e restaurantes deverá ser
interrompido às 23 horas, com
atendimento permitido até meia-noite. Todas as atividades econômicas devem obedecer aos
protocolos setoriais de segurança
sanitária previstos no Plano SP.
Eventos que geram aglomerações - casas noturnas, shows
de médio e grande porte, competições esportivas com público, etc, continuam proibidos,
com possibilidade de reabertura condicionada aos resultados
de eventos modelo sob supervisão das autoridades de saúde
e averiguação pelo Centro de
Contingência do coronavírus.
O governo do Estado man-

tém a recomendação de escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores dos
setores de comércio, serviços e
indústrias. Também seguem liberadas as celebrações individuais
e coletivas em igrejas, templos
e espaços religiosos, sob-rígido
cumprimento de protocolos de
higiene e distanciamento social.
RETOMADA SEGURA
Se a contenção da pandemia e
os reflexos da vacinação continuarem positivos, o governo do Estado já planeja avançar da fase de
transição para a etapa de retomada
segura a partir de 17 de agosto.
A partir da segunda quinzena
do próximo mês, a expectativa
é eliminar todas as restrições de
horário e liberar atendimento
presencial com capacidade de
100%, mas com manutenção das
regras para máscaras, distanciamento e protocolos de higiene.
Na retomada segura, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as
mesmas da fase de transição e
válidas para os 645 municípios.
As prefeituras vão manter autonomia para determinar rigidez

de restrições se as circunstâncias locais da pandemia e capacidade hospitalar tiverem piora.
INDICADORES
DE SAÚDE
As permissões anunciadas foram balizadas pelo atual cenário
do controle da pandemia em São
Paulo. Indicadores da Secretaria da
Saúde mostram reduções consistentes nas médias diárias de novos casos (-20,6%), internações (-18,3%)
e mortes (-9,6%) provocadas pelo
coronavírus em todo o estado.
São Paulo vem registrando
quedas sucessivas nas internações
de pacientes com coronavírus em
enfermaria e de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva). A taxa estadual de ocupação de leitos de UTI
COVID-19 está em 54% e, na
Grande São Paulo, o índice é ainda mais baixo e está em 49,64%.
De acordo com a Secretaria
da Saúde, a campanha de vacinação em São Paulo já protegeu
75,9% da população adulta com
ao menos uma dose de imunizantes contra a COVID-19. O
esquema vacinal completo já
foi aplicado a 27,2% dos adultos em todo o estado.

destinados a outros estados e
a outros países.
O valor da multa aos infratores será equivalente a 150 vezes
o valor da UFESP (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo),
ou pouco mais de R$ 4,3 mil. Se

a infração for cometida por empresa, o valor será equivalente a
400 vezes o valor da UFESP, ou
pouco mais de R$ 11,6 mil. Os
valores serão dobrados em caso
de reincidência em período inferior a 180 dias.

Mudança do IR na reforma tributária
pode prejudicar quem ganha menos
Decreto do governo pode acabar nos próximos dias
com conquistas históricas dos trabalhadores
Ainda não há consenso sobre
as mudanças que o governo pretende implementar na cobrança
do Imposto de Renda (IR). O relator da proposta, deputado Celso Sabino (PSDB-BA), estuda,
inclusive, enviar ao Congresso
Nacional uma quarta versão do
projeto de reforma tributária.
Contudo, segundo o economista João Sicsú, professor da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), essas eventuais mudanças não alteram a
regressividade do sistema brasileiro. Ao contrário, há risco
de aumento de impostos para
os mais pobres.
Em seu relatório preliminar,
Sabino manteve limite de 40
mil reais de rendimentos anuais
para a declaração simplificada. Hoje, esse desconto padrão
pode ser usado para quem ganha até R$ 83.700. Tal mudança acarretaria em aumento da
carga tributária para aqueles
que ganham entre R$ 3.300 e
R$ 6.900 por mês.
“Não sabemos exatamente
o resultado que vai dar. Mas o
risco é aumentar a regressividade, prejudicando aqueles que
ganham menos”, disse Sicsú,
em entrevista a Glauco Faria,
para o Jornal Brasil Atual, na
quarta-feira (28). Ele disse
não se tratar de uma reforma
propriamente, mas apenas um
“ajuste” para facilitar o recolhimento de impostos.
“No Brasil, quem paga imposto de fato é a classe média e
os pobres. Os ricos não pagam
imposto. É um paraíso fiscal
para os ricos. O governo deveria ter uma concepção mais
profunda, uma ideia de como
utilizar o sistema tributário
para fazer justiça social”, declarou o economista.

REFORMA E
PROGRESSIVIDADE
Sicsú classificou como positiva a proposta de tributação
de lucros e dividendos. Em contrapartida, a atual proposta pretende reduzir a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
o que, segundo Sicsú, também
não altera o perfil regressivo do
sistema tributário brasileiro.
O economista cita o Imposto Territorial Rural (ITR)
como outra grave distorção. Tal
tributação, que deveria incidir
sobre os grandes proprietários
de terra, responde por apenas
0,04% do total arrecadado, segundo Sicsú. Por outro lado,
motoboys são obrigados a arcar
com alíquota de 2% do IPVA,
enquanto jatinhos, jet-skis e helicópteros permanecem isentos.
Para fazer justiça social,
é preciso regulamentar o Imposto sobre Grandes Fortunas
(IGF), previsto na Constituição
e ausente na proposta de reforma tributária.
Sicsú cita que, na França,
esse tributo é chamado de Imposto de Solidariedade. Lá,
como em outros países, como
a Alemanha, com alíquotas que
variam de 0,1% a 0,3%, esse
tipo de tributo é responsável
por “vistosas arrecadações”,
sem comprometer a capacidade
de investimento dessa camada.
“Enquanto temos milionários e bilionários, temos milhões
e milhões de miseráveis e de
pobres que precisam sair dessa
condição. É preciso a contribuição dos ricos para a superação
do subdesenvolvimento brasileiro”, defende o economista.
Ele, inclusive, afasta a possibilidade de que a incidência desse
tributo possa acarretar a fuga de
capitais. (Fonte: RBA)
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Barretos adere ao Programa “Educação Viária é Vital”

Assistência Social reforça cuidados
com população em situação de rua
A chegada da onda de frio
nesta semana fez com que a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano intensificasse
as ações voltadas à população
em situação de rua.
Além da continuidade dos
trabalhos quanto a orientação e cuidados para evitar a
contaminação pelo vírus da
Covid-19, a equipe de abordagem da assistência social
está ofertando o acolhimento
na Casa de Passagem, agasalhos, cobertores, calçados,
máscaras, álcool em gel, disponibiliza apoio psicossocial,
refeições, banho e encaminhamentos para tratamentos
necessários, assim como consultas médicas, entre outras
diversas medidas.
De acordo com Ana Maria
Rios, assistente social, e integrante da equipe de abordagem, “aos munícipes de Barretos que estão em situação
de rua é ofertado através do
CREAS, atendimento e acompanhamento continuo, assim
como serviços socioassistenciais e busca ativa da família
com o objetivo de reconstrução do vínculo familiar”.
CASA DE PASSAGEM
O frio chegou e fez com
que mais pessoas buscassem
abrigo na Casa de Passagem
Madre Tereza de Calcutá, que
tem capacidade para atender
até 50 pessoas. A média de
atendidos não ultrapassava
30 pessoas, porém, durante a
manhã gelada da quarta-feira,

Barretos é uma das cidades
beneficiadas com o Programa
“Educação Viária é Vital”, promovida em parceria com o Departamento estadual de Trânsito de São Paulo – Detran/SP e
a Fundación MAFRE.
A iniciativa promove
ações focadas em segurança
para o trânsito por meio de
ações integradas aos currículos escolares e envolve tanto
professores como alunos. A
formalização do município
como integrante do programa foi assinada pela prefeita,
Paula Lemos, na última sexta-feira (23), com a presença
da secretária de Educação de
Barretos, Jessica Maria Santos, e das supervisoras de ensino, Ana Carolina Spindola,
Carmen Lucia Silveira, Fabiana Vigo, Débora Schnek e
Márcia Orosco.
De acordo com prefeita, “é
compromisso de nossa gestão
oportunizar ações que am-

pliem ainda mais as oportunidades educacionais de nossas
crianças, jovens e profissionais”, destacou.
NA PRÁTICA
De acordo com o Detran/
SP, a missão do “Educação
Viária é Vital” é reduzir os índices de acidentes de trânsito
por meio de ações educativas
que primem pela adoção de
comportamentos básicos para
um deslocamento seguro, de
maneira que crianças e adolescentes possam adquirir hábitos
que contribuam para a formação de cidadãos mais atentos,
conscientes e respeitosos em
relação à segurança viária.
Para promover a formação, são cedidos materiais didáticos de apoio e orientação
para a elaboração de projetos
escolares a serem desenvolvidos pelos educadores em conjunto com os alunos.
Ao final de cada ano, a
Fundação Mapfre promove o

Encontro Nacional do Programa, onde há a apresentação dos
Projetos de Destaque de cada
município participante e que
concorrem a uma premiação.
OBJETIVOS
O programa se propõe a:
- Envolver os alunos em observação, análise e crítica das
condições de circulação dentro
da escola, na comunidade do
entorno (bairro) e na cidade;
- Promover ações solidárias, participativas e responsáveis entre os alunos
envolvidos, que incentivem
a circulação segura e harmoniosa dentro e fora da escola;
- Favorecer a adoção de
hábitos e atitudes seguras e
solidárias na circulação destes
alunos nos espaços da escola,
da comunidade e na cidade;
- Dar visibilidade a projetos escolares que se destaquem na implementação de
ações educativas sobre a circulação viária.

Levantamento aponta crescimento de
110% em volume de negócios no setor de
imóveis usados no primeiro semestre de 2021
Segundo o Painel do Mercado Imobiliário, aluguéis
e vendas somaram 32.477 negócios no período

28 de julho, mais 6 novas pessoas foram acolhidas.
Segundo a assistente social
e coordenadora da Casa de Passagem, Denise Cristina Marcolina, “a chegada do frio fez
com que muitas pessoas que
eram resistentes, procurassem
abrigo na entidade”, ressaltou.
A Casa de Passagem “Madre Tereza da Calcutá” está
localizada na rua 20, no bairro Jockey Clube, oferece às
pessoas em situação de rua
acolhimento em dormitórios
e cinco alimentações diárias.
O serviço é ofertado para
pessoas que utilizam as ruas
como espaço de moradia e/ou
sobrevivência.
O local conta com recepção, cozinha, refeitório, banheiros com chuveiro, vestiários, lavanderia, salas de
atendimento coletivo e individualizado, sala atividades

pedagógica e horta. As pessoas acolhidas recebem kit de
higiene pessoal e alimentação. Já equipe profissional do
espaço é composta por uma
coordenadora, assistente social, psicóloga, 5 monitores,
cozinheira, serviços gerais e
voluntários.
VACINA CONTRA
A COVID19
Os cuidados voltados à
população de rua fazem parte da gestão da prefeita Paula Lemos. Na última semana,
uma ação entre as secretarias
de Saúde e Assistência Social
imunizou os pertencentes deste público contra a Covid-19.
A vacinação ocorreu no último dia 23, na Igreja Bom Jesus e no Terminal Rodoviário.
O imunizante foi a Janssen
(dose única) devido à dificuldade do retorno para uma segunda dose.

O primeiro semestre de
2021 foi especialmente aquecido para o mercado de imóveis
usados no Brasil. O Painel do
Mercado Imobiliário (PMI), levantamento feito pela plataforma Kenlo, identificou crescimento de 110% em transações
fechadas no período, na soma
de aluguéis e vendas, em comparação com igual período do
ano anterior - 32.477 negócios
neste ano e 15.434 em 2020.
A pesquisa foi conduzida com 8 mil imobiliárias e
mais de 50 mil corretores de
imóveis de todo o país cadastrados na plataforma, e o resultado mostra incremento de
eficiência no segmento secundário de imóveis.
Visitas e propostas também
cresceram no primeiro semestre de 2021, mas evoluíram em
proporção menor (40% e 48%,

respectivamente).
“O bom resultado no primeiro semestre de 2021 é
devido, principalmente, ao
primeiro trimestre deste ano,
uma vez que o mercado já se
apresentava aquecido desde o
final de 2020. No segundo trimestre, porém, com a percepção de um cenário inflacionário, o mercado se comportou
de forma mais conservadora
e, em parte, na expectativa de uma volta mais célere
das atividades com o avanço
da vacinação, que poderá se
consolidar a partir do terceiro trimestre do ano”, explica
Denise Ghiu, especialista de
mercado da área de inteligência do Kenlo.
Com três milhões de imóveis listados em sua plataforma
e base de dados que representa
25% do mercado secundário

imobiliário brasileiro, a Kenlo registrou ainda uma alta de
9,97% no segundo trimestre
deste ano, perante o primeiro.
Foram realizados 14.939 negócios no período, ante 13.585
nos três primeiros meses.
PMI
O Painel do Mercado Imobiliário (PMI), criado pela Kenlo, é uma iniciativa pioneira
no Brasil e que proporciona o
acompanhamento do mercado
de imóveis usados com base
em dados obtidos em tempo
real, a partir de um ecossistema que contempla 8 mil imobiliárias e 50 mil corretores, de
todas as regiões do país e que
atendem a mais de um milhão
de proprietários de imóveis. O
PMI reúne uma amostragem do
mercado imobiliário secundário de treze estados brasileiros
nas cinco regiões.

Estado vai antecipar vacinação de adultos e
imunizar adolescentes a partir de 18 de agosto
Vacinação dos adultos contra COVID-19, com pelo
menos uma dose, ocorrerá até o dia 16 de agosto
O governador João Doria
anunciou na última quarta-feira (28) a antecipação do
calendário de vacinação contra a COVID-19 no Estado
de São Paulo. A conclusão da
imunização dos adultos deve
ocorrer em 16 de agosto, quatro dias antes da previsão anterior. Adolescentes também
terão vacinação antecipada.
“São Paulo antecipa a vacinação de adultos, de todos com
mais de 18 anos, para o dia 16
de agosto. E adolescentes começarão a ser vacinados no dia
18 de agosto. É o senso de urgência, de emergência, de respeito pela vida dos brasileiros
que vivem no estado de São
Paulo”, destacou Doria.
A reprogramação é fruto
da chegada de mais 1,3 milhão de vacinas do Instituto
Butantan, compradas pelo governo de São Paulo para agilizar o PEI (Plano Estadual de
Imunização).
Quem tem entre 28 e 29

anos poderá se vacinar a partir
desta sexta-feira (30). Quem
tem entre 25 e 27 anos poderá se imunizar a partir de 5 de
agosto. As pessoas com idades
entre 18 e 24 anos serão vacinadas a partir de 10 de agosto.
O ‘Dia da Esperança’ passa a ser 16 de agosto, quando
toda a população adulta de
São Paulo deverá ter recebido
pelo menos a primeira dose.
A imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos será antecipada para 18 de agosto. A partir
desta data, começa a imunização
com a priorização dos que possuem deficiências, comorbidades, gestantes e puérperas. Este
grupo deve ser inteiramente vacinado com pelo menos uma dose
até o dia 29 de agosto.
Os demais adolescentes
poderão se vacinar na sequência. Entre 30 de agosto e 5 de
setembro será a vez dos que
têm idade de 15 a 17 anos. Na
sequência, os que têm de 12 a
14 anos serão imunizados no

período de 6 a 12 de setembro.
“Esse é um momento de
muita esperança. Iniciamos a
vacinação no dia 17 de janeiro e sete meses depois toda a
população adulta de São Paulo receberá pelo menos uma
dose da vacina”, pontuou a
coordenadora geral do Plano Estadual de Imunização
(PEI), Regiane de Paula.
DOSES APLICADAS
Em toda a campanha, o
Estado de São Paulo já aplicou mais de 35,5 milhões de
doses. Mais de 76,1% dos
adultos já receberam pelo
menos uma dose da vacina.
Os avanços e resultados são
possíveis graças às estratégias ágeis de logística e distribuição dos imunizantes
contra a COVID-19 realizadas pelo Governo do Estado
para abastecer os 645 municípios, garantindo que toda
a população receba as doses
em tempo oportuno, conforme o calendário do PEI.
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40 ANOS DE
MERCEARIA PEREIRA
A Mercearia Pereira foi
inaugurada no dia 1° de agosto
de 1981. Fundada pelos empresários José Pereira Francisco e Mara Aparecida Pereira
(pais de Marcelo, Ronaldo e
Rogério), neste ano de 2021,
comemora seus 40 anos.
JOSÉ PEREIRA, nascido em Leiria (Portugal), se
tornou nestas 4 décadas um
comerciante forte na cidade
de Barretos. Até hoje, Pereira
desenvolve seu trabalho com
maestria expandindo seu comércio, que atualmente conta
com serviço voltado para as
bebidas, de várias marcas, e
chopp de alta qualidade, fornecendo inclusive cadeiras,
mesas, caixas térmicas e chopeiras para eventos.
Quando inaugurada era
como bar e mercearia, onde
eram servidas porções e bebidas, mas hoje o comércio se
encontra apenas como mercearia. Tornou-se uma mercearia famosa pelo Charque e
Bacalhau de excelente qualidade, afinal é uma “casa portuguesa” com certeza. O local
oferece, ainda, alimentos perecíveis, bebidas, porções de
frios, feirinhas com hortifruti,
alimentos lácteos e pães.
Hoje, depois dos 40 anos,
os fundadores dividem o tra-

A MERCEARIA PEREIRA foi reconhecida pela ACIB como melhor
mercearia da cidade de Barretos, por 13 anos consecutivos.

balho na mercearia com o filho Ronaldo Pereira, esposa
e filhas. O horário de atendi-

mento é de segunda a sábado,
das 7 às 20 horas, e domingo,
das 8 às 12 horas.
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