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A “VACINA CHINESA” E O PRECONCEITO - O advogado e jornalista, Fernando Rizzolo, ocupa nosso espaço de opinião
desta edição. Mestre em Direitos Fundamentais, Rizzolo expõe sua opinião sobre o tema “Vacina Chinesa e a guerra política entre Bolsonaro e Doria”, para distribuição da vacina à população brasileira. Segue.
EDITORIAL - Leia na página 2
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do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Pesquisa eleitoral aponta crescimento da
candidatura da Delegada Gláucia e empate
técnico na disputa pela prefeitura de Barretos
Segundo a pesquisa eleitoral, registrada com o número
SP-06925/2020, a Delegada
Gláucia apontou crescimento
nos números de sua campanha
e está tecnicamente empatada
com a candidata Paula Lemos.
No índice de rejeição do
eleitorado barretense, Paula Lemos está com 34,20%,
a Delegada Gláucia com

16,20%, seguida por José
Lambari, do PMN, com 11%.
A pesquisa foi realizada
pela empresa S.S. Menezes
Publicidade
Eireli/Instituto
CEASP, da cidade de Franca/
SP, e contratada pelo Jornal
Tribuna Popular Regional. A
coleta dos dados foi feita entre
os dias 19 a 22 de outubro com
500 pessoas. (Foto: Ilustrativa)

Região recebe 10
mil kits de higiene
A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado
de São Paulo efetuou nesta
quinta-feira (29), em Bebedouro, a distribuição de 10
mil kits de higiene, contendo
sabonete, máscaras de proteção e álcool em gel, visando
a proteção social da população mais vulnerável da região de Barretos. O evento,
realizado no Educandário
Santo Antônio de Bebedouro, contou com a presença do
Coronel Edernald Arrison de
Souza, assessor técnico da
Coordenadoria Estadual de
Ação Social, representando
a secretária Célia Parnes.

Justiça Eleitoral aprovou
trabalho do Ceasp sem falhas
na realização da pesquisa

A pesquisa foi divulgada
na última segunda-feira, dia
26. O ex-vereador do PT (Partido dos Trabalhadores), Adilson Ventura de Mello, tentou
barrar a pesquisa alegando
falha, mas a Justiça Eleitoral
não encontrou falhas no trabalho do Instituto Ceasp.
A Juíza Eleitoral de Barretos,
Fernanda Vazquez, ressaltou em
sua análise que a pesquisa não
denotava fraude ou qualquer

ilegalidade. “Indefiro a liminar”,
despachou a magistrada.
A advogada, dra. Larissa Cristine Silva Pierazo,
defendeu a empresa, apresentando os critérios da pesquisa. “Atuamos dentro da
legalidade, dentro de todos
os princípios que a Justiça
requer. Estamos muito tranquilos”, comentou Eudázio
Soares, do Instituto Ceasp.
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Barretos apresenta
preparo satisfatório para a
longevidade da população

Concurso Cultural premia
pacientes em tratamento
no Hospital de Amor

A sinergia entre o Hospital de
Amor e a companhia aérea Azul
já beneficiou mulheres atendidas
pelas unidades de prevenção do
hospital espalhadas pelo país.
Diante deste cenário, o
Instituto Sociocultural do
Hospital de Amor lançou uma
nova edição do concurso cultural “Próximo Destino: a
Vitória”, uma ação ligada à
unidade de negócios da Azul
(Azul Viagens), oferecendo
uma viagem incrível para pacientes com acompanhantes.
Este ano, cinco cartas foram
escolhidas, premiando as vencedoras com viagens para cidades
turísticas brasileiras. O anúncio
das vencedoras foi feito na tarde

desta quinta-feira (29), no Hospital de Amor de Barretos.
As vencedoras foram:
Rita de Cássia G. Almeida do
Tomé, de Birigui/SP (4 diárias
com passagem ida e volta para
Natal); Rosilei Aparecida Camassa Paschoal, de Birigui/SP
(3 diárias com passagem ida e
volta para Maceió); Rosângela Molinari Tolovi, de Cuiabá/
MT (3 diárias com passagem
ida e volta para Trancoso/BA);
Antônia Gomes de Araujo, de
Palmas /TO (3 diárias, com
passagem ida e volta para João
Pessoa/PB); e Michele Bocchi
Dias Fazolli, de Jales/SP (3 diárias com passagem ida e e volta
para Balneário Camboriú/SC).

O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon lançou
a segunda edição do Índice
de Desenvolvimento Urbano
para a Longevidade (IDL),
que tem como objetivo avaliar
o preparo de 876 municípios
brasileiros para a longevidade
da população.
Presente no estudo, Barretos
está em 13° lugar no ranking de
grandes cidades, composto pelos 300 municípios brasileiros,
com maior número de habitan-

tes analisados no estudo.
De acordo com os resultados, que levam em consideração 50 indicadores, o município
apresenta preparo satisfatório
para a longevidade.
“O papel do IDL é ser uma
ferramenta prática que contribua diretamente para que os
gestores públicos desenvolvam
políticas que melhorem a qualidade de vida nas cidades”,
explica Henrique Noya, diretor-Executivo do Instituto de

Tenente Coimbra
homenageia exatiradores do Tiro de
Guerra de Barretos
Página 5

Longevidade MongeralAegon.
“Da mesma forma, é um
importante aliado para que a
sociedade conheça de forma
objetiva a realidade de seus
municípios e, com isso, possa
escolher melhor os seus próximos representantes, principalmente em um ano de eleição municipal”, acrescentou
Henrique Noya.
O estudo completo pode
ser acessado pelo site melhorescidades.org.

Racha do Rio
das Pedras volta
neste sábado
Página 8

Denúncias
de violência
contra mulher
poderão ser
feitas via
WhatsApp

O Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos anunciou que vai
aprimorar o serviço de denúncias para casos de violência contra a mulher. A
Central de Atendimento à
Mulher em Situação de Violência, Ligue 180, que atualmente atende por telefone,
também vai começar a receber denúncias pelo aplicativo WhatsApp. Segundo a
pasta federal, o novo serviço
será lançado nesta sexta-feira, dia 30,, com uma live que
será realizada às 11h30 nas
redes sociais do ministério.
Página 6
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Editorial

A “Vacina Chinesa” e o Preconceito
O advogado e jornalista, Fernando Rizzolo, ocupa nosso espaço de opinião desta edição.
Mestre em Direitos Fundamentais, Rizzolo expõe sua opinião sobre o tema “Vacina Chinesa e a guerra
política entre Bolsonaro e Doria”, para distribuição da vacina à população brasileira. Segue.
Na história do Brasil, é recorrente certa admiração pelas
ideias vindas dos EUA, seja
do ponto de vista econômico,
seja das concordâncias com
as políticas externas daquele
país, ou, então, pelas interpretações mais estapafúrdias de
líderes cujas atitudes se distanciam do bom senso, como
é o caso de Donald Trump.
E no Brasil da direita de
Bolsonaro isso ficou mais
patente, na mumificação dos
trajetos ideológicos que o presidente Bolsonaro traz para
o Brasil numa versão tupiniquim, sempre aguardando
aprovação ou reconhecimento
da grande potência mundial.
Na exegese do inconsciente brasileiro, principalmente
daqueles de maior poder aquisitivo, as marcações estereotipadas permanecem se impondo
ao bom senso e a uma discussão científica séria com a finalidade de desqualificar algo
que entendem depreciativo na
sua origem, a China, mormente
com a postura do nosso presidente Bolsonaro, que despreza
a ciência nos moldes de Donald Trump, levando milhares à morte por um vírus que
afirmam de origem chinesa ou

oriundo de um país comunista,
portanto, “de um país inimigo”.
A ideação deliroide de
uma “conspiração comunista” elaborada por fanáticos de
extrema direita no Brasil nos
afastou, enfim, de uma maior
percepção científica, prejudicando o debate saudável em
termos de saúde pública e, por
consequência, conduziu a uma
depreciação e desqualificação
da “vacina chinesa”, a Coronavac, produzida pela empresa
chinesa Sinovac, em parceria
com o Instituto Butantan.
E aí vale a pena ressaltar
que não há vacinas licenciadas
para uso humano que não passem pelos rigores científicos
que as tornam extremamente
seguras. Além disso, é mais segura devido ao fato de ter sido
desenvolvida por meio de uma
técnica antiga (vírus inativado),
pois já existem outras vacinas
licenciadas que usam vírus inativados para uso humano que
realmente demonstram funcionalidade; portanto, é uma vacina absolutamente promissora
segundo testes clínicos e que
deverá ser avalizada por institutos responsáveis, como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aqui no Brasil.

E gostaria de me ater aqui,
não à questão científica propriamente dita, pois para isso temos
competentes cientistas brasileiros, mas a uma reflexão sobre os
motivos dessa resistência.
Não acredito em uma disputa Bolsonaro versus João
Dória, mas, como disse acima,
parte da extrema direita tentou
jogar uma faísca desqualificadora que passou para o inconsciente popular a ideia de que a
“vacina chinesa” estaria, em
breve, sendo vendida na Rua
25 de Março, o maior ponto
de venda de produtos chineses
localizado na capital paulista.
Há a oferta de produtos

que vão de guarda-chuvas,
lenços, óculos e brinquedos, a
uma infinidade de artigos chineses de origem duvidosa.
É aí que nasce essa ideia infundada sobre a “vacina chinesa”, que lhe causa um impacto
triste, ofegante, infectado, em que
se misturam ideologias, mentiras
e disputas políticas numa verdadeira infecção ideológica e
preconceituosa, que não leva a
lugar algum, enquanto milhares
morrem nos frios corredores dos
hospitais, sendo socorridos por
respiradores, luvas, máscaras,
aventais e seringas, todos vindos
da China, mas isso não se conta
na velha 25 de Março.

Opinião

Longevidade e perspectivas na oncologia

EXPEDIENTE

As campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul
têm o papel essencial de alertar a população para as doenças oncológicas.
A informação é uma ferramenta muito importante para
um diagnóstico cada vez mais
precoce nessa área, o que é
fundamental para o alcance
de resultados positivos.
O número de pessoas acometidas com algum tipo de
câncer deve crescer nos próximos anos tanto no Brasil
como no mundo. O aumento
pode ser creditado por vários
fatores como o envelhecimento da população, crescimento
do diagnóstico, quando um
maior número de pacientes
procura os sistemas de saúde,
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entre outros.
As projeções do Instituto
Nacional de Câncer José Gomes da Silva (Inca) estimam a
ocorrência de 625 mil casos novos da doença, no triênio 20202022, e 450 mil excluindo os
casos de câncer de pele não
melanoma (177 mil registros).
Em seguida, vêm os cânceres de mama e próstata, ambos
com expectativa de 66 mil diagnósticos no período. O levantamento do instituto prevê ainda
41 mil ocorrências de câncer de
cólon e reto, 30 mil de pulmão
e 21 mil de estômago.
No mundo, o câncer já se
tornou o principal problema
de saúde pública e figura entre as quatro causas de morte
mais frequentes antes dos 70
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anos de idade.
Um diagnóstico de um tumor oncológico não é uma sentença de finitude. Muito pelo
contrário. Os pacientes brasileiros já podem ser diagnosticados
e tratados com procedimentos e
medicamentos usados em países desenvolvidos.
O sistema de saúde pública conta com uma rede de
atendimento que, apesar das
dificuldades, consegue prestar
assistência a uma parcela significativa da população.
Cientistas de todo mundo
têm realizado estudos na busca de novos medicamentos e
procedimentos cada vez menos
invasivos. A nanotecnologia é
um dos exemplos, assim como
a imunoterapia e a terapia alvo.
Se por um lado teremos um
crescimento do número de casos
oncológicos, também estamos
aumentando as possibilidades
de uma abordagem mais ampla
e com melhores resultados.
Concomitantemente, a população informada tem condições de reduzir os fatores
de risco que podem levar às
doenças oncológicas.
No caso do câncer de pele,
evitar a exposição demasiada ao
sol e aplicar protetor solar são
atitudes para ensinar as crianças. O uso de tabaco é o principal fator de risco para pessoas
com câncer de pulmão e esse é
um vício que precisa ser extinto. Uma alimentação pobre em

fibras e com baixo consumo de
água, mas rica em alimentos
industrializados e ultraprocessados pode aumentar a propensão
para o câncer de cólon e reto.
O estresse e a hereditariedade
também devem ser levados em
consideração quando falamos
de fatores de risco.
Assim como há 50 anos
contávamos com poucas ferramentas para diagnosticar e tratar das doenças oncológicas, o
futuro traz otimismo ampliando a abordagem e o alcance de
resultados positivos.
Mas é preciso cuidar do
dia a dia, buscando reduzir os
riscos associados aos hábitos
não saudáveis. Uma vida longeva e com qualidade de vida
é uma possibilidade cada vez
mais presente para todos.
Ramon Andrade de Mello
Médico oncologista, professor da
disciplina de oncologia clínica da
Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo), da Uninove
(Universidade Nove de Julho) e da
Escola de Medicina da Universidade
do Algarve (Portugal).

PAINEL
ELEIÇÃO POBRE
Os candidatos à prefeitura
de Barretos receberam para gastar em suas campanhas apenas
R$ 180 mil até agora de dinheiro público, por meio do Fundo
Especial de Financiamento de
Campanha. Até o momento,
Lambari (PMB) não declarou receitas junto à Justiça Eleitoral. A
candidata Paula Lemos (DEM) é
a primeira a atingir R$ 100 mil
em recursos para gastar na campanha eleitoral deste ano. Na sequência vem Munir Daher (PSL)
que recebeu R$ 50 mil. Depois,
Ângelo Duarte com R$ 30 mil.
Os demais candidatos ainda não
receberam verbas.
CONTRA AS OLIGARQUIAS
A candidata Gláucia Delegada (PSDB) afirmou em seu programa eleitoral que a população
não pode ficar refém dos grupos
políticos e dos donos da cidade.
SESSÃO ADIADA
Devido ao feriado de Finados na próxima segunda-feira
(2), a primeira sessão ordinária
do mês de novembro da Câmara Municipal foi agendada para
quinta-feira (5), às 18 horas.
CANDIDATA PERSEGUIDA
A Justiça Eleitoral indeferiu
a candidatura de Joana Soleide
(Pode) que recorreu da decisão
ao Tribunal Regional Eleitoral e
alegou perseguição. Informou
que houve erro da administração
pública na edição da portaria de
afastamento para fins políticos
e que fez a solicitação de desincompatibilização bem antes dos
três meses exigidos pela lei.
O NOVO ENVELHECEU
O Partido Novo envelheceu
rápido. O dono João Amoedo
mandou expulsar o Filipe Sabará,
por inverdades no currículo. Um
veteraníssimo político - hoje conselheiro de jovens advogados
eleitorais - não perdeu a oportunidade da piada pronta: “Cumpriu-se a ‘profecia’do slogan ‘Sabará saberá’. Soube pelo TRE-SP”.
NA FILA DA ELEIÇÃO
O deputado federal Baleia Rossi (MDB) está na fila
das articulações das possíveis
candidaturas para presidência
da Mesa Diretora da Câmara
Federal, com eleição marcada
para 1º de fevereiro 2021.
BOLSONARO X DORIA
No meio militar - e entre
algumas personalidades políticas - Bolsonaro sabe obedecer
e mandar. Por isso, não vai parar de monopolizar sobre vacinas e candidatura presidencial
desde já, por possível reeleição
contra o governador de São
Paulo, João Doria (PSDB).
CANDIDATOS
RENUNCIARAM

4 candidatos a vereador renunciaram à Justiça Eleitoral:
Maurício Beirigo (PRTB), Marquinho da MP (PRTB), Jhonny
Barreto (PL) e Irma Santos (PP) e
desistiram de disputar a vaga na
Câmara Municipal de Barretos.
ELEIÇÃO DIGITAL 1
A corrida eleitoral poderá
ser marcada pela utilização em
larga escala dos meios digitais
para influenciar o voto. Gláucia
Delegada (PSDB) foi a que mais
investiu em impulsionamento
nas redes sociais até agora, tendo desembolsado R$ 4.126,00.
Na sequência vem Paula Lemos
(DEM) com R$ 3.640,00 e Luiz
Tegami (PV) com R$ 2.047,00.
Outros candidatos investiram
valores menores como Raphael
Dutra (PSD) que desembolsou R$ 935,00 e Joana Soleide
(Pode) R$ 457,00.
ELEIÇÃO DIGITAL 2
Munir Daher (PSL) e Angelo
Duarte (PTB) criaram suas páginas nas redes sociais, porém
não investiram em impulsionamentos. O candidato Lambari
(PMB) não criou canais nas redes sociais.
JUSTIÇA NO PÉ
Uma fonte confiável contou
que Guilherme Ávila (PSDB)
não acreditava que a Justiça
pegaria no pé dele por conta
das notícias produzidas pelo
setor de imprensa e também
pelas publicidades institucionais. “A prefeitura abusou
um pouco e o Guilherme quis
continuar alegando que não
é candidato”, afirmou. A multa
aplicada pela juíza eleitoral,
Fernanda Vazquez, ao prefeito
é de R$ 80 mil.
ESTADO QUEBRADO
O governo de São Paulo
administrado por PSDB e DEM
tenta promover o ajuste fiscal
para conter um rombo de R$
10,4 bilhões no orçamento de
2021. A proposta aumenta impostos e extingue órgãos públicos, autorizando a demissão
de 5.600 servidores.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Deus não nos concede problemas de que não estejamos necessitados. Precisamos transformar as dificuldades da vida em preciosas lições.” (Chico Xavier)

Parabéns e muitos anos de vida para Maycon Hugo Batista
Farias. O Rei das Trufas, completa 17 anos na
segunda-feira (02/11). O garoto bom de vendas,
comemora a data ao lados do pais, Vilmar e Tatiane, e dos
irmãos Ruan Augusto e Wilmar Pablo. Felicidades!

Antônio Carlos Lima é o mais novo ganhador de um tanque
cheio de combustível do Auto Posto Berrantão e Conveniência.
E para você também concorrer é fácil, abasteça até 20 litros, ganhe
o cupom e depois é só torcer os dedos. Participe e concorra!

Janaina da Silva, a baianinha de coração barretense,
brindou idade nova na quarta-feira (28). Teve festa
surpresa sim, pois ela é muito querida por todos. O
carinho ficou por conta de seus familiares e amigos
especiais. Tudo de bom Jana!

Dia 26 de outubro, segunda-feira, os jornalistas
Arnaldo Tadeu Campos e Danilo Auada celebraram 26
anos de casados e apaixonados, ao lado do seu maior
presente de Deus, o filho Pedro Nicolas Auada Campos.
Felicidades! (foto: Danilo Borges)

Noite dessas, os amigos Felipe Marreto, Claudio Junior e
Gustavo Figueiredo se reuniram para botar o papo em dia,
conversa vai...conversa vem e nesse meio tempo aproveitaram
para registrar o momento com selfie. É isso aí meninos!

Milene Cristina, completa idade nova neste
domingo (01/11). A esteticista receberá o carinho
de amigos, familiares e beijos e paparicos da filha
Melina Negrão. Parabéns Milene!

Parabéns, felicidades, tudo de bom e muito sucesso para a querida
Maresty Alves que completou idade nova segunda-feira (26) e
brindou a data ao lado dos amigos e familiares, e claro, o carinho
especial ficou por conta dos filhos Pedro e Júlia (foto), e da mãe Neusa.

A quarta-feira (28) foi cheia de comemoração para
João Vitor Freitas, que celebrou mais um ano de vida,
e na quinta-feira (29) completou 9 anos entre namoro
e noivado com Rafaella Cristinna (foto). As datas especiais foram bastante aproveitadas ao lado da amada, e
também dos familiares e amigos. Tudo de bom!
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POLÍTICA

Pesquisa eleitoral aponta crescimento considerável da candidata
Delegada Gláucia e empate técnico na disputa pela prefeitura de Barretos
Segundo a pesquisa eleitoral, registrada com o número
SP-06925/2020, realizada pela
empresa S.S. Menezes Publicidade Eireli/Instituto CEASP,
da cidade de Franca/SP, contratada pelo Jornal Tribuna Popular Regional, entre os dias
19 a 22 de outubro e que entrevistou 500 pessoas, a Delegada
Gláucia apontou crescimento
extraordinário nos números de
sua campanha e está tecnicamente empatada com a candidata Paula Lemos.
De acordo com os números, a pesquisa espontânea
aponta a candidata, Delegada
Glaucia (PSDB) com 26,80%
da intenção de votos, enquanto Paula Lemos (DEM) tem

29,40%. Em terceiro aparece
o candidato Dr. Munir Daher
(PSL) com 7,20%.
Já na pesquisa estimulada,
a candidata do 45, Delegada
Gláucia tem 31,20% enquanto a candidata do DEM, Paula
Lemos aparece com 32,20% e
o candidato Dr Munir do PSL
tem 8,60%.
Quando avaliado o índice
de rejeição, Paula Lemos ganha com larga vantagem, obtendo o dobro de rejeição da
candidata do 45, Delegada
Gláucia, estando Paula Lemos com 34,20%, de rejeição
do eleitorado barretense e Delegada Gláucia com 16,20%,
seguida por José Lambari, do
PMN, com 11%.

DENTRO DA LEI

Justiça Eleitoral aprovou trabalho do Ceasp e diz
não ter havido falhas na realização da pesquisa
O CEASP
Procurada para falar sobre
a pesquisa, a direção do instituto disse que respeita todas as intervenções oriundas
de qualquer cidadão, apenas
contesta a forma a qual a empresa foi atacada pelo ilustre
cidadão, que entrou com o pedido de impugnação da pesquisa. O instituto ainda afirma que não comenta dados
registrados e disponíveis na
Justiça Eleitoral, “como tem
de ser e que o recado foi dado
pela magistrada de Barretos,
a excelentíssima dra. Fernanda Vazquez, Juíza Eleitoral da
Comarca de Barretos”.
“Atuamos dentro da legalidade, dentro de todos os
princípios que a Justiça requer. Estamos muito tranquilos e dispostos a lutarmos
para o bem de toda sociedade. Não somos o fim, somos
apenas o meio. Assim como
outros colegas que atuam
no ramo empresarial de pesquisas”, completou Eudázio
Soares, do Instituto Ceasp.

VALOR DESTA PUBLICAÇÃO R$ 75,00

Pesquisa do Instituto
Ceasp, encomendada pelo
Jornal Tribuna Popular, mostra um empate técnico entre
Paula e dra. Glaucia, ambas
buscando vaga na prefeita
de Barretos. Na sondagem
estimulada a candidata do
PSDB, dra. Glaucia aparece
com 31,20% e Paula Lemos
com 32,20%.
CRESCIMENTO
Os dados mostram um
crescimento verticalizado da
candidatura de Dra. Glaucia,
em relação à pesquisa publicada anteriormente, que
mostrava ela bem atrás de
Paula Lemos, do DEM.
LEGALIZADA
A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o
número SP-06925/2020 e ouviu 500 eleitores, conforme
metodologia deliberada pela
Justiça Eleitoral.
A pesquisa foi divulgada
na última segunda-feira, dia
26, e criou ânimo dentro da
candidatura de Dra Glaucia.
É o que se percebe dentro da
equipe e no pessoal de rua.
“Sabíamos que ela estava bem. A pesquisa só veio
confirmar isso. Agora é partir rumo a vitória, acreditar e
avançar”, disse uma das colaboradoras, que atua nas atividades de mídia da psdebista.
DENTRO DA LEI
O ex-vereador do PT
(Partido dos Trabalhadores),
Adilson Ventura de Mello,
tentou barrar a pesquisa alegando falha, mas a Justiça
Eleitoral não encontrou falhas no trabalho do Instituto
Ceasp, conforme ele alegava
no pedido para impedir que a
mesma fosse publicada.
Diante do pedido, a juíza
eleitoral despachou, afirmando que a medida liminar não
comportava o prosperar, ressaltando que a pesquisa não
denotava fraude ou qualquer
ilegalidade. “Indefiro a liminar”, despachou a magistrada.
A advogada, dra. Larissa
Cristine Silva Pierazo, defendeu a empresa, apresentando
os critérios da pesquisa.
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Tenente Coimbra homenageia exatiradores do Tiro de Guerra de Barretos
O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) entregou nesta quinta-feira (29)
medalhas à ex-atiradores
do Tiro de Guerra da região
de Barretos. A solenidade
ocorreu no Celebration Resort Olímpia.
Para ele, a entrega das medalhas “é uma singela homenagem para simbolizar, em

nome de todo o Tiro de Guerra, os destaques da instituição
pelo bom trabalho na época e
a permanência ao apoio”.
O Tenente Coimbra é o
presidente da Frente Parlamentar pela Criação das Escolas Cívico-Militares no Estado
de São Paulo. O novo modelo
de ensino, feito em parceria
entre o MEC e o Ministério

da Defesa, “permite melhorar
a qualidade do ensino público
e a segurança nas escolas, e é
a esperança de dias melhores
na nossa educação”.
Ex-atiradores das cidades
de Barretos, Olímpia e Fernandópolis foram homenageados. A solenidade destacou
o civismo e patriotismo dos
reservistas homenageados.

10 HOMENAGEADOS DE BARRETOS:
- José Bernardino da Silva (Cabo Bernardino - nº 2G-899888-A - ano 1972)
- Samir Henrique Abou Karnib (Atirador Samir - nº 064 - ano 1983)
- Fábio Rogério Monteiro (Atirador Fabio - nº 046 - ano 1989)
- Lederson Borges Ribeiro (Cabo Lederson - nº 064 - ano 1995)
- Caio Cesar do Nascimento (Atirador Nascimento - nº 015 ano 2007)
- Ronaldo Gonçalves Dutra (Atirador Dutra - nº 087 - ano 2010)
- Ritielle Alves Gonçalez (Atirador Ritielle - nº 086 - ano 2010)
- Victor de Morais Magalhães Pego (Cabo Magalhães nº 092 - ano 2010)
- Augusto Napolitano (Cabo Napolitano - nº 078 - ano 2016)
- Daniel de Oliveira (Atirador Daniel - nº 010 - ano 2018)

Feriado de Finados tem previsão
de ser o mais movimentado
desde o início da pandemia

O advogado José Bernardino da Silva foi um dos homenageados. (Foto: Vanderlei Ribeiro)

Poupatempo amplia oferta de
vagas para retirada do Certificado
de Registro de Veículos
São 6,5 mil vagas disponíveis diariamente em 58 unidades
do Estado; para ser atendido é preciso fazer agendamento

Dados são do Sem Parar e
destacam que o fluxo nas rodovias neste final de semana será
5% maior, em comparação aos últimos feriados desde a retomada.
SÃO PAULO REPRESENTA 69% DO VOLUME DE VEÍCULOS
Segundo dados de projeção do Sem Parar, empresa
do Grupo Fleetcor e líder no
mercado de pagamentos automáticos no Brasil, o fluxo de
veículos que vão circular pelas
rodovias brasileiras durante os
quatro dias de emenda deste
feriado será 5% maior do que
nos últimos períodos (7 de setembro e 12 de outubro). São
Paulo representa 69% do volume de veículos dessa previsão.

Dados estatísticos da empresa consideram os números
dos últimos feriados, prevendo
volume de veículos que estarão
em circulação pelas rodovias.
Essa projeção representa a
maior movimentação de pessoas em um final de semana
desde o começo da pandemia do Coronavírus no Brasil
(lembrando que as estradas
estavam fechadas até julho).
VOLUME DE
TRÁFEGO REGIONAL
No comparativo de tráfego
entre os estados, durante o mesmo período, os números apresentados pela projeção do Sem
Parar mostram que São Paulo
representa 69% no volume nacional de circulação de veículos

nas rodovias pedagiadas.
Em seguida, estão Rio de
Janeiro, com 8.2% do total,
Minas Gerais com 7.7% e
Santa Catarina, com 3.47%.
Atualmente, o Sem Parar
conta com mais de 5.5 milhões
de clientes ativos em sua base,
tanto no segmento B2C quanto em B2B e está presente em
toda a malha pedagiada do
Brasil, além de oferecer a opção de pagamento automático
e mais seguro em estabelecimentos como estacionamentos, postos de combustível,
drive-thrus e lava-rápidos.
Os números representam
as passagens em vias de pagamento automático das praças
de pedágio.

Para facilitar a vida do cidadão que precisa do Certificado de Registro de Veículos
(CRV), o antigo DUT, utilizado nos processos de compra e
venda de veículos, o Poupatempo disponibilizou 5,5 mil
novas vagas de agendamento
para a retirada do documento.
A força tarefa acontece em
58 postos do Poupatempo, incluindo o posto de Barretos. O
Poupatempo de Barretos fica
localizado junto ao North Shopping, e funciona de segunda a
sexta, das 9 às 17 horas, e sábado, das 9 às 13 horas.
A entrega do CRV para
pessoas físicas nessas unidades só será permitida mediante agendamento, nos portais
– www.poupatempo.sp.gov.br
e www.detran.sp.gov.br. Basta clicar no link ‘Retirada de
CRV’ para escolher a opção
desejada.
Quem fez a solicitação
pelo Fale Conosco também
pode, a partir de agora, optar pelo agendamento prévio
para agilizar a retirada do do-

cumento. É importante que
na data e horário marcados o
cidadão compareça à unidade
com a documentação encaminhada nos canais eletrônicos.
Após a reabertura gradual
dos 75 postos do Poupatempo e das Ciretrans, a partir de
19 de agosto, mais de 270 mil
CRVs já foram emitidos.
ATENDIMENTOS
PRESENCIAIS
Para evitar aglomerações e
minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus,
o acesso aos postos é contro-

lado e o atendimento realizado apenas com agendamento.
O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como
a medição de temperatura e
higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas
foi reforçada com sinalização
nos bancos de espera, marcações no chão e orientação. A
presença de acompanhantes
permitida somente em casos
de crianças, idosos ou pessoas
com deficiência.
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Senac Barretos realiza live sobre como
anunciar corretamente seu produto
Na próxima quarta-feira, dia
4 de novembro, o Senac Barretos realizará mais uma edição
do Senac ao Vivo em seu Instagram (@senacbarretos).
Com o tema “Como vender valor e não preço”, o bate-papo digital acontecerá às
19h30 e contará com a participação de Márcia Elias, docente das áreas de gestão e negócios e comunicação do Senac
Barretos, além de Fernanda
Amaral, interlocutora de empreendedorismo da unidade.
A transmissão abordará a

importância das vendas através
dos valores agregados ao produto/serviço, com a sua qualidade e a necessidade dele na
vida do cliente, e não ao preço.
Será discutida, também, a
importância de uma comunicação eficaz, desde a divulgação dos produtos e serviços
até o pós-venda.
“O que acontece, principalmente nessa fase de pandemia,
é que a maioria de empreendedores precisa se reinventar para
manter seus negócios. Por conta
disso, há a migração natural das

Denúncias de violência
contra mulher poderão
ser feitas via WhatsApp

O Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
anunciou que vai aprimorar o
serviço de denúncias para casos
de violência contra a mulher.
A Central de Atendimento
à Mulher em Situação de Violência, Ligue 180, que atualmente atende por telefone,
também vai começar a receber denúncias pelo aplicativo
WhatsApp.
Segundo a pasta federal, o
novo serviço será lançado na
manhã desta sexta-feira, dia
30,, com uma live que será
realizada às 11h30 nas redes
sociais do ministério.
A transmissão ao vivo terá
a presença da ministra Damares Alves, do ouvidor nacional
dos direitos humanos, Fernando Ferreira, e da promotora do
MP-SP (Ministério Público de
São Paulo), Gabriela Manssur.
O ministério ainda informou que o atendimento pelo
WhatsApp também será incorporado ao Disque 100,

que é o serviço federal de
denúncias para violações de
direitos humanos.
Com a pandemia do novo
coronavírus, os casos de denúncias de violência contra
a mulher, principalmente a
doméstica, aumentaram significativamente. Damares disse que as denúncias tinham
aumentado 35% em abril na
comparação com o mesmo
mês do ano passado.
Já em junho, uma pesquisa
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que houve crescimento de 22,2% dos
feminicídios entre março e abril
deste ano em relação a 2019.
O levantamento também
mostrou que as mulheres encontram maior dificuldade
para realizar denúncias de violência doméstica no momento
de pandemia, o que leva a uma
redução dos registros dos crimes deste tipo em delegacias
de polícia, mascarando assim
as estatísticas oficiais.

No Dia do Servidor, Dieese
contesta dados e entidades
repudiam reforma administrativa
“O objetivo é diminuir o tamanho do Estado, não para
que ele seja mais ágil, mas para que o setor privado
lucre com as atividades que antes eram públicas”
vendas para as redes sociais e é
importante saber comunicar-se e
vender valor nestes canais”, explica Márcia Elias, uma das especialistas que participará da live.

O projeto Senac ao Vivo contempla uma série de transmissões
nas redes sociais, com temas variados e participações de especialistas do Senac São Paulo.

Consumidores têm últimos dias para
utilizar créditos da Nota Fiscal Paulista
para abatimento do IPVA 2021
Outubro é o único período no ano em que os consumidores podem aproveitar os valores para abater o imposto do ano seguinte
Esta sexta-feira (30) e sábado (31) são os últimos dois dias
em que os usuários cadastrados
no programa Nota Fiscal Paulista podem utilizar seus créditos
para abatimento no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores) de 2021.
Outubro é o único período
do ano em que os consumidores podem utilizar seus crédiO consumidor poderá estos com essa finalidade. Neste caso, é preciso fazer essa colher qual o valor (integral
opção no site da Nota Fiscal ou parcial) deseja enviar para
Paulista (http://portal.fazen- o abatimento. Caso envie
da.sp.gov.br/servicos/nfp) até mais do que é necessário para
a data limite de 31 de outubro. a quitação, o dinheiro será
Para isso, é preciso fazer o restituído na conta corrente da
cadastro no sistema da Nota Nota Fiscal Paulista.
Em outubro de 2019,
Fiscal Paulista e solicitar essa
opção. O veículo deve estar 46.645 consumidores realizano nome do usuário cadas- ram a solicitação para o abatrado no programa para que a timento do IPVA deste ano,
totalizando R$ 4,48 milhões.
opção seja válida.

Fies reabre inscrições
para vagas remanescentes

VALOR DESTA PUBLICAÇÃO R$ 75,00

Estudantes interessados no
Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) podem
acessar o site do programa
para fazer inscrição para as
vagas remanescentes
As vagas remanescentes são
aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo
seletivo regular, por desistência
dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação
na contratação do financiamento, por exemplo.
Devido a falhas no sistema, o Ministério da Educação
(MEC) suspendeu o processo de
inscrições e ampliou os prazos.
Os estudantes que fizeram a inscrição não serão prejudicados.
O calendário do Fies varia um pouco de acordo com
o perfil do estudante. Confira:
Até 3 de novembro: candidatos ainda não matriculados em
instituições de ensino superior;
Até 27 de novembro: candidatos que desejam financiar
as mensalidades no curso e
turno em que já estão matriculados atualmente.

No Dia do Servidor, celebrado dia 28 de outubro,
entidades do funcionalismo
realizaram atos por todo o
país. Ao mesmo tempo, repudiaram a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 32, de
“reforma” administrativa. E
contestaram dados que costumam circular sobre supostos
custos “excessivos” com o
funcionalismo. O Dieese, por
exemplo, contestou publicação feita pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
“Bem diferente do discurso da mídia e do governo,
o número de servidores públicos em relação à população brasileira está abaixo do
verificado em muitos países
desenvolvidos”, afirma o
Dieese em outro documento,
de análise sobre a proposta de reforma. O instituto
lembra que mais da metade
(57%) dos funcionários públicos se concentra na faixa
de até quatro. No funcionalismo municipal, essa participação sobe para 73%.
DISCURSO RECICLADO
Além disso, o discurso nem
é novo: repete-se o “argumento” de que a reforma é necessária para o crescimento. Isso
também aconteceu, por exemplo, com a Emenda Constitucional 95 (teto de gastos) e
com as “reformas” trabalhista
e previdenciária”. “Como é
visto e sentido pelo povo brasileiro, nenhuma dessas medidas teve qualquer força para
impulsionar o crescimento do
país”, afirma o Dieese.
Assim, essas reformas
representam uma “disputa
pelos recursos públicos” e
enfraquecem o Estado e seu
poder redistributivo, acrescenta o instituto. “O objetivo é diminuir o tamanho
do Estado, não para que ele
seja mais ágil, mas para que
o setor privado lucre com as
atividades que antes eram
públicas. O resultado desse
modelo voltado para o mercado é o baixo crescimento,
a instabilidade econômica,
o aumento da dificuldade
do Estado para desenvolver
políticas estratégicas para o
país, a ampliação da pobreza
e da concentração de renda”.
DISTORÇÃO E “ERRO
GROSSEIRO”
Sobre o documento da
CNI que inclui o Brasil entre o sétimo país com maior
gasto com funcionalismo, o
Dieese identifica uma análise
“distorcida”. E lembra que a
base citada pela entidade patronal, do Fundo Monetário
Internacional (FMI), só cita
servidores da ativa, excluindo aposentados. Um “erro
grosseiro”, aponta o instituto, acrescentando que a falta
de padronização pelo FMI
distorce as comparações.
As entidades do funcionalismo afirmam que o número de servidores públicos
representa 12,5% do total

de trabalhadores no país. Na
média dos países da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), esse percentual
é de 21,1%. Em relação à
proporção da população, os
servidores públicos somam
5,6%, também abaixo da
OCDE (9,6%).
GASTO MAIOR
COM BANCOS
Em 2018, havia aproximadamente 10,5 milhões
de servidores públicos (ou
exatos 10.496.607, segundo
a Relação Anual de Informações Sociais, a Rais), número que tem se mantido estável. Pouco mais da metade
(53,1%) está na área municipal, enquanto 29,1% se concentram no funcionalismo
estadual. Com pouco mais
de 1 milhão, o setor público
federal não chega a 10%.
“Todos os estudos que
imputam ao funcionalismo
os maiores gastos do orçamento ainda desconsideram
um dado crucial que envolve
os gastos com pagamento de
juros da dívida pública brasileira”, diz ainda, por sua vez,
a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público
Federal (Condsef). “Todo
ano pagamos bilhões e mais
bilhões a bancos para não
receber nada em troca. (…)
Há anos a Auditoria Cidadã
da Dívida denuncia esse sistema, que só em 2019 consumiu quase 40% de todo o orçamento público (38,27%)“,
acrescenta a entidade.
VERDADES
E MENTIRAS
A Condsef e a Fenadsef,
federação nacional do setor,
realizam campanha nas redes
sociais com “verdades e mentiras” sobre o funcionalismo.
“Tais máximas desinformam a sociedade e são
muito usadas pelo governo e repetidas também pela
grande mídia. Isso gera na
população, principalmente
a que mais depende de serviços públicos, a impressão
equivocada de que reformas
feitas para enfraquecer e piorar o atendimento, abrindo
campo para as privatizações,
são necessárias”.
Dessa forma, na quarta-feira 28/10, as entidades fizeram atos, lives e carreatas
em várias cidades.
“Milhares de servidores
foram buscar o diálogo com
a sociedade e mostrar que o
desmonte dos serviços públicos é um ataque aos direitos
da população garantidos por
nossa Constituição. O ataque
que os servidores e empregados públicos vêm sofrendo
nos últimos anos é fomentado
justamente por aqueles que
se beneficiam com privatizações: grandes empresários,
banqueiros e políticos ultraneoliberais. A culpa da crise
econômica não é do serviço
público”. (Fonte: RBA)
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Governo de SP paga sétima parcela do Merenda em
Todo mundo vai
Casa para 3,3 mil estudantes da região de Barretos contrair o coronavírus
Valor-base é de R$ 55 mensais para compra de alimentos; benefício cai automaticamente para quem é cadastrado
em algum momento?
PELO APP PICPAY
O Governo de São Paulo

efetuou o pagamento da sétima parcela do programa Merenda em Casa para 3,3 mil
alunos da região de Barretos.
No total, em todo o estado,
mais de 770 mil estudantes
receberam novamente o subsídio no valor de R$ 55 reais
para a compra de alimentos.
O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo governo do Estado. No total, durante
estes sete meses, o governo investiu R$ 267 milhões para o
pagamento desse benefício.
PAGAMENTO É FEITO

Assim como nos meses
anteriores, o pagamento foi
feito por meio do aplicativo
PicPay, que pode ser usado
em qualquer smartphone.
Entretanto, os beneficiários
que já receberam o subsídio nos
meses anteriores e, portanto, fizeram cadastro e validaram a
identidade, não precisam repetir o trâmite, pois o pagamento
vai cair automaticamente.
BENEFÍCIO É DESTINADO PARA COMPRA
DE ALIMENTOS
- Para ter acesso ao benefí-

Vírus deve continuar circulando entre a
população e a doença causada por ele se tornará
sazonal como a gripe, afirma especialista

cio não é necessário ter conta
bancária ou cartão de crédito.
É possível sacar o dinheiro
em um caixa eletrônico da
rede 24Horas e transferir o
valor para outras contas, sem
taxa adicional.
- Os beneficiários poderão

fazer pagamentos por meio
do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que
aceitam PicPay. As lojas são
identificadas por placas com o
QR Code do aplicativo ou no
próprio sistema de buscas da
ferramenta digital.

Setor de restaurantes, lanchonetes e bares
terá aumento de imposto em São Paulo

Em meio a um período de
tentativa de retomada depois
da pior crise já enfrentada por
causa da necessidade de isolamento social, os restaurantes,
bares e lanchonetes do Estado

de São Paulo receberão mais
um duro golpe com o provável
aumento tributário relacionado
ao ICMS já no início de 2021.
“O governo do Estado de
São Paulo publicou recente-

mente diversos decretos alterando a legislação do ICMS,
com a finalidade de aumentar
a arrecadação do imposto, para
superar o rombo ocasionado
pela crise”, explica o diretor

Esta sexta é o último dia para realizar matrículas
e rematrículas na rede estadual de São Paulo
Processos podem ser realizados de forma online ou presencialmente
nas escolas, diretorias de ensino e postos do Poupatempo

Esta sexta-feira, dia 30, é
o último dia para interessados em ingressar ou permanecer na rede estadual de São
Paulo em 2021 realizarem
matrículas e rematrículas.
Para ambos os casos, os
pais, responsáveis por alunos
com mais de 18 anos podem
procurar qualquer escola estadual ou diretoria de ensino.
Para os alunos que já fazem
parte da rede, a solicitação também pode ser feita de forma no
online pelo aplicativo Minha
Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital
(SED) (https://sed.educacao.
sp.gov.br/saiba-como-acessar).
Dentro do ambiente virtual basta seguir este caminho: Área do
responsável > Gestão escolar >
Interesse rematrícula.
Aos que ainda não estão na
rede e desejam fazer a matrícula,

o caminho para o processo online é por meio desse link (https://
sed.educacao.sp.gov.br/NCA/
PreInscricaoOnline/login). Neste
caso, os postos do Poupatempo
também são pontos de inscrição.
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
No momento da matrícula,
alunos e responsáveis poderão se-

lecionar oportunidades adicionais
oferecidas pela Secretaria Estadual da Educação como os cursos
idiomas oferecidos pelos Centro
de Estudos e Línguas; o modelo de ensino técnico do Novotec
desenvolvido em parceria com o
Centro Paula Souza; o 4º ano opcional do ensino médio; e a matrícula em escolas de tempo integral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PACIENTE COM
CÂNCER E DOENÇASTERMINAIS - AAPCDT-MONTE
SIÃO CNPJ 12.301.310/0001-25EDITAL DE
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIO (001-2020)
Eu, Ilário Nobre Mauch, presidente da entidade, convoco paraAssembléia Extraordinária os sócios com finalidade, única
e exclusiva, adissolução da associação.
Data, local e horário de realização: dia 07 de novembro de
2020, rua 18,2254, em Barretos, das 8:00 as 23:00 horas.
Este edital será amplamente divulgado no jornal A CIDADE
de Barretos.
Barretos, 20 de outubro de 2020.

tributário da Confirp Consultoria Contábil, Welinton Mota.
“São medidas de ajuste fiscal para equilíbrio das contas
públicas, em face da pandemia
do Covid-19. Contudo, existem vários desses decretos que
representarão aumentos desse tributo, complicando ainda
mais as finanças das empresas”, aponta Welinton Mota.
O diretor da Confirp detalha que uma das mudanças
diz respeito ao aumento nas
alíquotas do ICMS, previstas para vigorar a partir de 15
de janeiro de 2021 e um dos
setores afetados é o ramo de
refeições, que inclui bares,
restaurantes,
lanchonetes,
pastelarias, casas de chá, de
suco, de doces e salgados, cafeterias, hotéis, entre outros,
bem como as empresas preparadoras de refeições coletivas.
“Com a mudança, a partir
de janeiro, a alíquota do ICMS
das refeições vai aumentar de
3,2% para 3,69%, ou seja, um
aumento de 0,49%. Por mais
que em um primeiro momento
não pareça relevante, em situação de crise isso se mostra
um novo complicador. Outro
ponto é que certamente em
muitos casos os referidos estabelecimentos repassarão esse
aumento para o consumidor,
encarecendo o custo das refeições”, analisa Welinton Mota.
Essa majoração está prevista para vigorar por dois anos,
ou seja, até 15 de janeiro de
2023, segundo o Decreto Estadual/SP n° 65.255/2020 (DOE
de 16.10.2020). Resta saber se
daqui dois anos o governo vai
publicar novo decreto restabelecendo as alíquotas anteriores, fato que ainda é incerto.

É provável que todos tenham contato com o
vírus ao menos uma vez, diz especialista Sebastião Moreira

Ainda há muitas dúvidas
acerca da resposta imune e
da duração dessa proteção
quando se trata do coronavírus. Casos de reinfecção e a
vivência da segunda onda de
contágio na Europa afastam a
ideia de uma imunidade duradoura e coletiva.
“É provável que todos
tenham contato com o vírus
da covid-19 pelo menos uma
vez na vida”, afirma Ana Karolina Barreto Marinho, especialista em alergia e imunopatologia, e coordenadora
do Departamento Científico
de Imunização da ASBAI
(Associação Brasileira de
Alergia e Imunologia).
“Mas só alguns desenvolverão a doença. Há pessoas
jovens que também pegaram
[coronavírus] e desenvolveram sintomas mais graves,
embora idosos e pessoas
com comorbidades sejam do
grupo de risco. Então, não
dá para prever quem vai ter
sintomas ou não”, destaca a
especialista.
DOENÇA SAZONAL
De acordo com ela, a
grande aposta de especialistas é que a covid-19 se torne
uma doença sazonal como
a gripe. Isso quer dizer que
a doença será típica de uma
determinada época e estação,
no caso, o inverno.
“Por isso a importância de
termos uma vacina e também
tratamentos e remédios eficazes para aqueles que venham
a adoecer”, observa Ana Karolina Barreto Marinho.
A especialista avalia que
encontrar uma vacina segura
e eficaz vai trazer a superação
do cenário pandêmico, mas o

vírus continuará presente nas
comunidades.
“Possivelmente, vamos
ter uma ou mais vacinas eficazes, com isso vai haver
o controle da pandemia. E,
além disso, a população vai
adquirir uma imunidade natural. Esses fatores vão contribuir para a menor circulação [do vírus]”, analisa.
CONHECIMENTO SOBRE O VÍRUS EXIGE
TEMPO
A OMS (Organização
Mundial da Saúde) já chegou a afirmar que entre 65%
e 70% da população deve ser
infectada com o coronavírus,
para que imunidade de rebanho seja alcançada, mas o
mundo ainda está muito distante dessa taxa. Além disso,
o órgão frisou que essa é apenas uma estimativa e mais estudos são necessários.
“Não sabemos qual a porcentagem da população precisaria entrar em contato com
o coronavírus. Vão ser necessários anos de história para
saber. Isso varia de acordo
com cada infecção. No caso
do sarampo taxas de 95% a
98% [de imunização] garantem que não haja circulação”,
exemplifica Ana Karolina
Barreto Marinho.
A especialista acrescenta
que, a princípio, parece que o
coronavírus não tem alta taxa
de mutação. Esse fator, por
sua vez, contribuiria para a
imunidade prolongada. “Mas
vamos observar isso ao longo
do tempo. A gente ainda está
vivendo a pandemia. Não dá
para saber a taxa de mutação
e como ele vai se comportar”, conclui.
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Racha do Rio das Pedras
volta neste sábado

Para quem estava com saudades dele, o tradicional Racha do Rio das Pedras Country Club volta
a partir deste sábado, 31 de outubro. As partidas acontecerão somente aos sábados, a partir das
16 horas. Nas quartas-feiras, o Racha continua suspenso, devido ao horário de funcionamento do
clube, que fecha às 18 horas. Já pode deixar a chuteira separada. O clube está aberto para visitação
desde 1º de outubro e o Protocolo de Reabertura você pode conferir no site: www.rpcc.com.br
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