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REFLEXÕES NA CRISE - O jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação, Gaudêncio Torquato, nos brinda, mais
uma vez, com um belo texto de reflexão sobre a crise que estamos atravessando e o que nos espera nos próximos tempos.
EDITORIAL - Leia na página 2

Ano VII - Edição nº 387 - Ditribuição Gratuita

Curta no Facebook a Fan Page
do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Prefeito pede apoio da população para atravessar
fase laranja de flexibilização do comércio
Rio das Pedras Country
Club revitaliza Praia 2

“Quero agradecer a justiça, na parte do Ministério
Público com os promotores,
com quem temos buscado este
entendimento, num diálogo
aberto com os médicos que
estão no front, com o Alex na
secretaria de Saúde, com a regional de Saúde e a prefeitura.
Acredito que nós vamos ter
um caminhar mais tranquilo

para os próximos 15 dias”.
A afirmação do prefeito de
Barretos, Guilherme Ávila, foi
feita durante entrevista no início da semana, ao anunciar novos horários para o funcionamento do comércio e serviços
no município, estabelecidos no
decreto 10.585, que terão validade até o dia 14 de julho.
O prefeito voltou a pedir o

apoio do cidadão barretense.
“Só saiam de casa em extrema necessidade”. “Nós estamos trabalhando para que todos possam ter o seu trabalho
e o seu sustento preservado.
É muito importante que todos ajudem e cumpram estas
regras, para que não haja um
retrocesso”, enfatizou Guilherme Ávila.
Página 7

CDHU abre credenciamento para a construção de
31 moradias do Programa Nossa Casa em Barretos
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU), braço operacional da
Secretaria de Estado da Habitação, abriu o segundo edital de
credenciamento de empresas
para a produção de mais 4.525
unidades habitacionais do Programa Nossa Casa, em parceria
com a Caixa Econômica Federal.
Serão 35 empreendimentos,
que vão ser edificados em 28
municípios. Barretos será beneficiada com a construção de
31 unidades habitacionais, de
acordo com o anúncio feito na

última quarta-feira, 1 de julho.
Os empreendimentos serão viabilizados pela modalidade Nossa Casa - CDHU,
que irá construir as moradias,
em parceria com a Caixa Econômica Federal.
Nesta modalidade, as
unidades são edificadas em
terrenos viabilizados pelos
municípios. A construção das
moradias é realizada com recursos da Caixa e da Secretaria da Habitação, por intermédio da Agência Casa Paulista.
Os imóveis vão atender fa-

mílias com renda entre 1,5 a
5 salários mínimos. A Secretaria de Estado da Habitação,
por meio da Agência Casa
Paulista, concederá subsídios
de até R$ 40 mil, conforme a
renda das famílias.
Será possível contar ainda
com subsídios federais e utilizar
o FGTS no financiamento habitacional. Desta forma, o valor
das prestações ficará compatível
com a capacidade de pagamento
das famílias. A seleção dos beneficiários será feita pela prefeitura, com apoio da CDHU.

Protocolos de reabertura de
academias e cinemas devem
ser anunciados nesta sextafeira pelo governo do Estado
O carteiro Paulo Fernando
Mazer é o novo presidente do
Rotary Club de Barretos. “Rotarianos, nada mais são que,
pessoas que acreditam que o
companheirismo e a paz internacional podem ser alcançados
através de profissionais unidos
pelo ideal de servir”, ressaltou
Mazer ao ser empossado.
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O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), deve anunciar nesta sexta-feira (3) os protocolos de reabertura de salões
de beleza, academias, teatros,
cinemas e salas de espetáculos.
A informação foi dada pelo
secretário de Desenvolvimento
Regional do estado, Marco Vinholi, durante entrevista coletiva concedida no Palácio dos

Bandeirantes.
A liberação dos setores,
no entanto, não tem data confirmada e depende do avanço
das regiões do estado no Plano São Paulo.
Além disso, a expectativa
é que o governador anuncie
na próxima terça-feira os protocolos para as reaberturas de
parques e eventos.

A diretoria do clube aquático de Barretos confirmou que
iniciou os trabalhos de revitalização da chamada Praia 2,
na sede campestre do clube. “Esta área do clube vai ganhar
vida, com a construção de dois grandes quiosques na areia,
troca da areia, e também algumas mudanças em seu anexo ao
lago”, antecipa a diretoria, presidida por Luiz Moschiar Boy.

Professora Cristina Nozaki
larga na frente em pesquisa
eleitoral para eleições 2020
à prefeitura de Colômbia

Em levantamento feito pelo
instituto CEASP e divulgado
nesta semana, apontou que a
vereadora e professora Cristina aparece na frente, na corrida
à prefeitura de Colômbia em
todos os cenários pesquisados,
nas espontâneas, simuladas e

O diretor presidente do Instituto de Previdência do Município de Barretos, Nilton Vieira,
entregou na última quarta-feira, 1º de julho, a Portaria nº
049/2020, ao qual concede
aposentadoria à servidora Elisa Maria Rocha. A servidora
atuou como advogada da prefeitura do município de Barretos por 33 anos, sendo que entre 2005 e 2010 foi diretora de
benefícios do IPMB. “É preciso
reconhecer e destacar os relevantes serviços prestados por
Elisa Rocha na área previdenciária, onde atua em Barretos e
em consultorias em entidades
públicas à nível nacional”, frisou Nilton Vieira.

com pré-candidatos diferentes.
A pesquisa, com a pergunta
mais objetiva: Se as eleições fossem hoje em quem você votaria
para prefeito? foi registrada no
TSE-TRE-SP, com grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 2,5%. Página 5

Adotar um amigo de quatro patas é opção
no North Shopping neste fim de semana
Neste sábado, 4 de julho, o Lar Temporário Anjos de Quatro Patas
realiza Feira de Adoção no acesso D do North Shopping Barretos. São
animais de diferentes idades, inclusive filhotes, já vacinados e vermifugados, em bom estado de saúde, disponíveis para adoção. Os interessados devem preencher uma ficha com informações pessoais e assinar
um termo de compromisso de bons tratos. A feira acontece das 12 às
18 horas, sob a coordenação de voluntários do Lar Temporário Anjos de
Quatro Patas, que tem no seu comando a benemérita, Rosário Noris.

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

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

Reflexões na crise

O jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação,
Gaudêncio Torquato, nos brinda, mais uma vez, com um belo texto de reflexão sobre a
crise que estamos atravessando e o que nos espera nos próximos tempos. Segue.
O Covid-19 deixará um
rastro de destruição sobre a
Humanidade. Negócios serão
aniquilados, empreendimentos
deverão ser remodelados, o saber deixará de ganhar valiosos
avanços, milhões de crianças
perderão tempos preciosos na
aprendizagem, a pobreza cobrirá o planeta com sua devastadora capacidade de aumentar
as desigualdades sociais, a angústia e a depressão vestirão
milhões, senão bilhões, de pessoas com o manto da tristeza.
O planeta atrasará em muito
seu ritmo de avanços.
Há quem faça projeções
mais otimistas, como essas
que sinalizam descobertas revolucionárias na medicina,
com a chegada das vacinas, a
integração solidária entre as
Nações no esforço de encontrar armas eficazes para combater as doenças e seus surtos,
maiores investimentos em saúde e no bem-estar das pessoas.
É razoável apostar, sim,
em passos adiante. Mas não há
como deixar de reconhecer o
atraso na vida educacional de
uma geração, obrigada a permanecer em casa, mesmo assistindo as aulas por meios virtuais.
Aliás, esse ensinamento à
distância, seja para crianças,
jovens e adultos, deixa muito a desejar. Vejamos as aulas para jovens, por exemplo.
Passar quatro horas ouvindo

um ou dois professores, em
sequência, ministrando aulas
para uma plateia virtual, lendo seus escritos, mesmo bem
fundamentados, é um exercício cansativo e pesaroso.
Poucos prestam atenção ao
pensamento do mestre, a interação é muito escassa, o diálogo,
peça essencial na aprendizagem, se perde na cadência monótona do bombardeio mental.
Imaginem o que significa o
atraso de um semestre, de um
ano, na vida de um estudante.
Ou mesmo a defasagem educacional que perseguirá sua
trajetória, a não ser que faça
extraordinário esforço, mais
adiante, para recuperar os
passos perdidos. E mais: se
essa metodologia de ensino
virtual for adotada nos tempos pós-pandêmicos, haverá
de ser bem recauchutada.
Milhões de micros, pequenos e médios negócios fecharão as portas. O pequeno
empresariado tem pela frente
o desafio de recomeçar, talvez
em outras áreas, os seus afazeres. Reconstruir o que foi
perdido. Remontar o que o bichinho microscópico corroeu.
Os gigantescos conglomerados também sofrem, mas os
grandes círculos de negócios
sempre arrumam um jeito de
perder aqui e ganhar ali, no
jogo de oportunidades que
eles tão bem dominam.

No plano espiritual, os danos maltratam mentes e corações na forma de impactos
emocionais e racionais. Quantas pessoas estão desabando no
despenhadeiro da depressão,
da angústia e da tristeza, quando em suas redomas repassam
suas vidas, o tempo perdido
em apostas sobre o futuro,
em uma cadeia de ilusões que
se desfazem nas correntes de
vento que balançam a vida.
O que fazer, como refazer, tem sentido pensar em
um novo modus vivendi, que
lógica conduzirá meus passos
amanhã? Claro, milhões de
pessoas não serão atingidas
pelo vírus da depressão. Continuarão suas vidas sem acréscimo de uma vírgula aos capítulos de seu cotidiano. Certas
camadas são insensíveis às
intempéries da vida.
Mas volto os olhos aos
imensos contingentes que pensam muito sobre o circuito de
sua existência. Que sofrem em
ver tantas injustiças, que se tomam de indignação contra a
corrupção na política, que não
se conformam com a facilidade como as massas são manipuladas, com os desvarios
de governos, pessoas que têm
grande dom de se expressar e
pequena motivação para agir.
Penso nos milhões que
estão fora da mesa do consumo, padecendo sua fome em

acampamentos em terras isoladas e devastadas por guerras, nos milhões de crianças
recém-nascidas que não chegam a viver para compreender
o que são e onde estão.
São pensamentos e reflexões na crise. E aqui por nossas
plagas, o que poderá acontecer?
Se os tempos fossem normais, a hipótese se configuraria
como verdadeira: Jair Bolsonaro não completaria o mandato. O repertório de situações
absurdas e a ineficiência de
seu governo abasteceriam os
estoques de contrariedade no
meio da sociedade e a pressão
sobre a esfera política para sua
defenestração assumiria intensidade inigualável.
Mas em tempo de pandemia, qualquer ato político
impactante semeará caos no
país. A alternativa que resta
é a pressão por mudanças: no
comportamento do presidente, na motivação dos políticos
para dar continuidade às reformas, na força aos governos
e municípios para que possam
ser bem-sucedidos em sua
guerra contra o Covid-19.
Quanto às eleições de novembro, que os candidatos reflitam sobre seu discurso, sua
maneira de se apresentar ao eleitorado e procurem realizar um
ato de contrição. Sejam simples,
modestos, honestos e sinceros.
Amanhã será outro dia.

Opinião
Em busca de uma vida plena e feliz?

É possível, se você fizer as escolhas certas

Muitos estudos envolvendo
pacientes nos seus últimos meses de vida já foram publicados. Deles, extraem-se alguns
ensinamentos que deveriam
nortear nossas vidas: viver de
acordo com os próprios desejos, trabalhar menos, expressar
mais os sentimentos, manter a
proximidade com os amigos e
se permitir ser feliz.
Há muita simplicidade nos
arrependimentos mencionados. Não há menção à necessidade de dinheiro ou do sucesso reconhecido.
Um estudo de Harvard, realizado ao longo de 75 anos, revelou que o segredo da felicidade reside nos relacionamentos.
Eles nos mantêm felizes e saudáveis, reduzindo o sofrimento
físico e emocional, garantindo
a saúde do cérebro e fazendo
com que o nosso sistema nervoso fique mais relaxado.
Não nos referimos exclusi-

vamente aos relacionamentos
amorosos ou de amizade, mas
sim à forma como lidamos com
as relações. A maneira que escolhemos viver, apesar de traumas e desilusões anteriores,
não pode ser um impedimento
para o amor nas suas mais diversas expressões. É fato que
pessoas solitárias tendem a ser
mais infelizes e a viver menos.
Mas, afinal, quais os caminhos mais indicados para uma
vida plena?
Comece estabelecendo um
propósito para a sua existência, uma missão e uma motivação que impulsione você
diariamente e vida afora. Seja
fiel a ele e aos seus princípios
e não aos outros. Guie-se pelos seus anseios, ignore a opinião de terceiros e o desejo de
agradá-los. Concentre-se em
suas próprias necessidades e
priorize os seus sentimentos.
Assuma riscos, sem limita-
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ções impostas pelo medo.
Procure novos desafios,
sempre! Saia da zona de conforto e abra espaço para o novo,
liberte-se de crenças limitantes.
Não adianta buscar a felicidade em fontes externas, ela está
dentro de você e só o autoconhecimento e a consciência dos
seus valores e princípios podem
servir de guia para os caminhos
que resolver trilhar.
Lembre-se que poder e dinheiro não estão diretamente relacionados à felicidade.
Eles podem facilitar a vida,
mas não são garantia de satisfação e plenitude. E, se você
ainda não tentou, procure
ajudar os outros. Acrescentar
alegria à vida de alguém eleva, psicologicamente, o nosso nível de bem-estar.
Por último, mas talvez o
importante, é aprender a cultivar o amor, de todas as formas.
Apoio, afeto e felicidade estão
intimamente ligados. Seja no
aspecto familiar, nas amizades
ou nos relacionamentos. Cultive
o seu grupo de amigos, aqueles
com quem sempre pode contar
e que também estejam abertos
para receber o seu colo em um
momento de necessidade.
Expresse seus sentimen-

tos, sem ferir, mas com sinceridade. Esteja sempre em
conexão com pessoas que desafiem o seu modo de pensar,
que remetam a uma reflexão.
Não exija muito de você mesmo e nem das pessoas com as
quais convive. Escolha um
companheiro com quem possa compartilhar a vida e os sonhos, alguém que enxergue o
mundo e o futuro com muita
sintonia com os seus valores.
Não existe receita única para
a plenitude, mas existe uma predominância da simplicidade nas
ações e na forma de encarar a
vida. Para felicidade, o “menos
também é mais”. Sem arrependimentos daquilo que não viveu.
Jennifer Lobo
Especializada em Comunicação e
mestrado em Relações Públicas

Resposta ao coronavírus
e retomada da economia
reúnem municípios e
Estado no Conselho
Municipalista
Iniciativa arrojada do governo estadual, o Conselho
Municipalista atua em conjunto com municípios das 16
Regiões Administrativas que
compõem o território paulista
na pactuação de decisões sobre as respostas mais eficazes
à pandemia de Covid-19 e nas
diretrizes que norteiam a flexibilização da quarentena e a
retomada gradual das atividades econômicas e sociais.
Seu propósito inicial foi
combater o crescimento de
casos de Coronavírus no litoral e interior. Hoje, contudo,
em razão de sua bem-sucedida experiência de diálogo
com lideranças regionais, o
governador João Doria decidiu que o Conselho Municipalista seguirá funcionando
de forma permanente.
Sua estrutura permanecerá
mesmo após a crise atual, retomando, aliás, a experiência
exitosa dos Colegiados das
Administrações Municipais
(CAMs), estabelecidos no passado pelo Governo Montoro.
Sob a liderança dos representantes regionais do
Governo do Estado, reunidos
nas unidades do SP+Perto,
dirigentes municipais e regionais farão a identificação
e priorização das demandas
de obras, equipamentos e
serviços no âmbito de cada
uma das Regiões Administrativas do estado.
O programa SP+Perto
está estabelecendo unidades
de atendimento com padrão
Poupatempo à população, aos
gestores públicos e empreendedores. A sede pioneira está
sendo finalizada em Bauru.
Em um único local ficarão
integrados diversos órgãos do
Estado para facilitar e agilizar
os atendimentos à população.
O Conselho Municipalista se reúne semanalmente
para avaliar a situação regional e propor soluções aos
múltiplos desafios de saúde,
sociais e econômicos, trazidos pela pandemia. Ele coordena e pactua as decisões da
perspectiva dos interesses
municipais, assim como analisa decisões sobre aporte de
recursos e avaliação das medidas tomadas.

O grupo foi criado em iniciativa conjunta com os prefeitos, dialogando com eles,
desde o início, por meio de
videoconferências.
Como secretário de Desenvolvimento
Regional,
coube a mim coordenar as
ações do órgão, que reúne
também os secretários estaduais de Governo, o vice-governador Rodrigo Garcia; de
Saúde, José Henrique Germann; de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen;
da Fazenda, Henrique Meirelles, juntamente com os
prefeitos de cidades-sedes
das regiões de Araçatuba,
Araraquara, Barretos, Bauru,
Campinas, Franca, Itapeva,
Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio
Preto, São José dos Campos,
Sorocaba e São Paulo capital.
O conselho constituiu
uma decisão inovadora e exitosa do Governo do Estado,
que assim tem aproximado
os municípios e facilitado a
tomada de decisões na luta
contra o inimigo comum da
saúde e na retomada segura
da economia.
Deste modo, ele integra e
congrega lideranças de diversas regiões na busca das melhores decisões e práticas, com
o propósito de atender os interesses maiores da população
paulista. Atuando juntas, as
gestões municipais e estadual
são mais fortes e eficazes.
Ao longo de sua curta, mas
intensa e decisiva existência, o
conselho viu as cidades-sedes
de Regiões Administrativas
apresentarem planos regionais
de retomada da economia.
Um ponto fundamental
nesta estratégia é que os municípios elaboraram seus respectivos planos englobando
as cidades de suas regiões.
Prefeitos aprimoraram seus
modelos levando em conta
todos os envolvidos, para que
seja possível, no momento
apropriado, avançar na retomada da plena normalidade
social e econômica.
Marco Vinholi
Secretário de Desenvolvimento
Regional do Governo do Estado
de São Paulo
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quando lidar com pessoas, lembre-se que não está lidando com criaturas lógicas, mas sim criaturas de emoção.” (Dale Carnegie)

O geminiano Gerson de Lacerda (Tipinha), comemorou na data de 11 de junho, seu aniversário, completando nessa data 50tão. Passando o
dia com os amigos e os filhos Felipe Sérgio de Souza Lacerda e Fernando Elias Lacerda. Na foto em dias de lazer com os filhos amados!
A terça-feira (30/06) foi dia de Ynaiá Martins brindar seus 28
anos! A médica veterinária ganhou uma comemoração intimista
com a família, onde recebeu o carinho dos pais Raimundo e Saray, das irmãs Anay e Tayná, do sobrinho Conrado, dos amigos, e
os mais especial, do filho Gustavo (foto). Feliz aniversário, Ynaiá!

Destaque para ação denominada “Drive Thru Caipira Solidário”, do Colégio e Escola Técnica Liceu, que arrecadou 01 tonelada e meia
de alimentos não perecíveis e doou para o Restaurante Comunitário pertencente ao Centro Social Casa Ágape, projeto da Igreja

Parabéns e muitas felicidades para Weder Canevarolo que
completou mais um ano de vida quarta-feira (01). Na data, ele
recebeu o carinho dos pais Wilson e Roberta, da irmã Poliana, do
sobrinho Vicenzo, e em especial de Geraldo Neto. Tudo de bom!

Mãe, trabalhadora, dona de dotes culinários incríveis e sorriso fácil, Gabriela Barros de
Oliveira, ou simples Gabi para os mais próximos, comemorou mais um aniversário ontem
quinta-feira (02), e recebeu o carinho de amigos especiais, familiares e de suas maiores
riquezas, seu maridão Tiago Lara e os filhos Miguel e João Pedro. Felicidades Gabi!
Ontem (02) foi dia de festa em torno da assistente social e
psicopedagoga, Sonia Bonfim, que comemorou mais uma data
especial, e na ocasião recebeu o carinho do marido Valdir Bonfim
(foto), dos filhos Marcelo, Denise, Valdir Jr, Ana Carolina e Matheus, netos e demais familiares. Parabéns!
Matheus
Bonfim é
filho de Valdir
e Sonia. O
jovem é personal trainer,
cantor e faz
dupla com o
amigo Rodrigo, e na última segunda-feira (29/06)
comemorou
mais um ano
de vida, ladeado de seus
familiares
e da amada
Layane (foto).
Parabéns
Matheus!

Hoje (03) é dia de parabéns, bolo e guaraná para Ingrid
Porfirio que celebra data especial, seu aniversário. E nessa
comemoração ela já sente o carinho de seu primogênito Lucas
Gabriel (a caminho), e os mimos dos pais, familiares, amigos e
de seu amor, Gregory Silva(foto). Tudo de bom!
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POLÍTICA

Congresso aprova o adiamento das eleições 2020 para novembro
A Câmara federal aprovou
na última quarta-feira ( 1 de
julho) a mudança das eleições
municipais de 2020, em razão
da pandemia do novo coronavírus. As novas datas são: 1º turno em 15 de novembro e 2º turno em 29 de novembro. O texto
foi aprovado em definitivo.
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM), convocou para esta quinta-feira
(2) sessão do Congresso para
promulgar a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição). Com
isso, ela já passou a valer.
A PEC já tinha sido aprovada pelo Senado no último
dia 23. Por ser mudança na
Constituição, se aprovado definitivamente, o projeto não

vai para sanção de Jair Bolsonaro (sem partido) e sim promulgação do Congresso.
Outra mudança aprovada
foi a autorização para partidos
políticos realizarem convenções e reuniões virtualmente para escolher candidatos e
formalizar coligações. O objetivo é evitar a aglomeração.
Como fica o calendário
eleitoral, segundo a PEC:
- A partir de 11 de agosto: vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou
comentado por pré-candidato.
- entre 31 de agosto e 16
de setembro: realização das
convenções para escolha dos
candidatos pelos partidos e a
deliberação sobre coligações.

- Até 26 de setembro: prazo
para partidos e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos; após 26
de setembro: início da propaganda eleitoral, inclusive na internet.
-A partir de 26 de setembro:
Justiça Eleitoral convocará os
partidos e a representação das
emissoras de rádio e de televisão
para elaborarem plano de mídia.
- 27 de outubro: partidos
políticos, as coligações e os
candidatos, obrigatoriamente, deverão divulgar o relatório
discriminando as transferências
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os

gastos realizados.
- Até 15 de dezembro: encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha
dos candidatos e dos partidos
políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao
segundo turno das eleições.
- 27 de dezembro: último
prazo para realização de eleições para municípios mais
afetados pela pandemia.
- Em casos de municípios
nos quais não tenha condições
sanitárias e necessitem adiar
as eleições para além de novembro, há possibilidade do
pleito ser feito até 27 de dezembro, mas apenas se houver decisão do TSE a respeito.

Praça Rotary Clube é revitalizada

Localizada no bairro Pedro Cavalini, a Praça Rotary

Clube, conhecida também por
Praça do Copo Sujo, foi revi-

talizada pela prefeitura, por
meio da Secretarias de Obras
e Serviços Urbanos.
No local foi feita reforma
e troca de parte do alambrado, reparos no piso, assentos
(bancos) e muretas, que receberam também nova pintura,
bem como as guias. Na quadra
poliesportiva as traves foram
reformadas, o piso reparado,
pintado e ganhou nova demarcação das linhas de jogos.
Todo o trabalho foi feito com
recursos próprios da prefeitura,
objetivando tornar o local muito

mais aprazível e familiar.
“Um espaço público só faz
sentido existir ser for para servir
a população. Por isto investimos
na recuperação e revitalização da
Praça Rotary Clube. O espaço
está muito mais bonito e, principalmente, muito mais preparado
para receber a população ao redor, com segurança. Tenho muito orgulho de entrar para história
como o prefeito que mais recuperou praças e espaços públicos da
cidade. E vem mais por aí, novas
praças, novas reformas”, anunciou o prefeito Guilherme Ávila.

Estado vai reverter recurso de multa por falta
de máscara em reforço de doação de alimentos

O governador João Doria
anunciou no início da semana
mais uma medida para reforçar
a prevenção contra o coronavírus. Desde a última quarta-feira,
dia 1º de julho, a Vigilância Sanitária passou a multar pessoas
ou estabelecimentos comerciais
que desrespeitarem o uso de
máscaras em espaços comuns.
Os valores serão integralmente repassados ao programa “Alimento Solidário”, que
distribui cestas de alimentos
para famílias carentes.
“Queremos atingir 100%
das pessoas usando máscaras,
pois isso reduz sensivelmente a
possibilidade de transmissão do
coronavírus”, afirmou Doria. “O
objetivo do Estado e das prefeituras não é punir, mas orientar,
alertar as pessoas sobre a importância de proteger vidas. Não há
nenhum sentido arrecadatório e
nem punitivo, mas de alertar a
população para que use máscaras”, acrescentou o governador.

Em estabelecimentos comerciais, a multa prevista é de
R$ 5 mil por pessoa sem máscara a cada fiscalização. Já em
espaços públicos, como ruas
e praças, a pessoa que não estiver usando a proteção será
multada em R$ 500.
“O valor das multas, quando aplicadas, será automaticamente revertido para o programa Alimento Solidário, para
aquisição de cestas e distribuição às pessoas em estado de pobreza”, ressaltou o governador.
Juntas, as Vigilâncias Sanitária do Estado e das prefeituras somam cerca de 5,5 mil
profissionais que fiscalizam o
cumprimento de leis de proteção e promoção da saúde
pública. A definição da multa pela ausência de máscaras
tem como mote a conscientização da importância da proteção facial individual em favor de toda a sociedade.
“Desde 5 de maio, estamos

fazendo fiscalizações educativas. Fizemos cerca de 18 mil
fiscalizações orientando estabelecimentos e pessoas. Agora,
as ações educativas continuam,
pois esse é o nosso mote, o entendimento da população da importância do uso de máscaras. Nós
vamos intensificar junto com os
municípios”, disse Maria Cristina Megid, diretora do Centro de
Vigilância Sanitária do Estado.
As equipes da Vigilância
Sanitária já trabalham com
ações educativas com base no
Decreto Estadual 64.959, que

definiu o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia
da COVID-19. As abordagens
orientam sobre a importância
do uso de máscaras e o distanciamento social seguro.
As denúncias sobre locais
com pessoas sem máscara poderão ser feitas pelo telefone
0800 771 3541, disque-denúncia da vigilância. A ligação é
gratuita e permite também registro de denúncias relacionadas às Leis Antifumo e Antiálcool para menores.

Bairros América e
Nova América ganham
recapeamento asfáltico

Mais dois bairros em Barretos estão com obras de recapeamento asfáltico: o América Alta e Nova América. Os
serviços, que contemplam diversos trechos são realizados
pela prefeitura, com supervisão da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos.
São cerca de 113.500 mil
metros quadrados, com 25%

já prontos. As obras são executadas por meio de convênio
entre a prefeitura (contrapartida) e o Governo do Estado.
“Esta é uma reivindicação
antiga dos moradores locais.
Tem setor que nunca recebeu
recape, inclusive há mais de 30
anos, como o Nova América,
bairro que data de 1988”, observou o prefeito Guilherme Ávila.

Secretaria informa vereador
Euripinho sobre reformas no
Teatro Cine Barretos
O Centro Cultural “Osório
Falleiros da Rocha” - Teatro
Cine Barretos foi reinaugurado em 2011 e passou por reforma em 2018, com manutenção do sistema elétrico,
teto e reparos em vários pontos do prédio. Porém, segundo
informações, as obras infelizmente estão paralisadas.
Por esse motivo, o vereador Olímpio Jorge Naben
(Euripinho) solicitou a volta
das atividades no Teatro Cine
Barretos, questionando o motivo do fechamento, mesmo
antes da pandemia.
“O Teatro Cine Barretos
tem uma estrutura que faz parte
da história de Barretos e é uma
fonte de cultura e lazer para
toda a nossa população, porém
vejo que não recebe uma aten-

ção relevante”, disse Euripinho.
Em resposta, a Secretaria
Municipal de Cultura afirmou
que está “trabalhando para dar
início às reformas, tais como a
substituição das telhas antigas
por telhas de alumínio tipo sanduíche, reforço na estrutura com
material de aço, substituição do
forro antigo, reforma da parte
elétrica e pintura em geral”.
“A previsão é que as obras
tenham duração de 60 dias,
após o término da tramitação
documental que está em andamento”, apontou a secretaria.
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COLOMBIA

Professora Cristina Nozaki larga na frente em
pesquisa eleitoral para a prefeitura de Colômbia
Em levantamento feito
pelo instituto CEASP e divulgado nesta semana, apontou
que a vereadora e professora Cristina aparece na frente, na corrida à prefeitura de

Colômbia (SP) em todos os
cenários pesquisados, nas espontâneas, simuladas e com
pré-candidatos diferentes.
De acordo com o instituto, foram ouvidos 400 eleito-

res entre os dias 12 a 13 de
junho. O grau de confiança e
de 95%, com uma margem de
erro de 2,5%. A pesquisa está
registrada no TSE-TRE-SP
sob o número 04337/2020.

O cenário encontra-se dá
seguinte forma segundo o
gráfico abaixo e com a pergunta mais objetiva: Se as
eleições fossem hoje em quem
você votaria para prefeito?

PESQUISA REGISTRADA NO TSE-TRE-SP SOB O NUMERO 04337/2020

Foram montados cenários com pré-candidatos diferentes. A vereadora e professora Cristina lidera com grande vantagem
sobre os demais pré-candidatos. A gestão da vereadora e professora Cristina, segundo as pesquisas, tem 85% de aceitação.

COTIDIANO
Paulo Mazer é o novo presidente do Rotary
O carteiro Paulo Fernando
Mazer é o novo presidente do
Rotary Club de Barretos desde 1º de julho. A passagem
simbólica foi feita pela ex-presidente, Vera Lúcia Gori,
em reunião virtual, por conta
da pandemia de Covid-19.
Vera Gori deu as boas-vindas ao novo presidente, “que
não se restringem apenas ao
excepcional companheirismo
que compartilharemos mas,
também, ao seu dinamismo
que nos auxiliará a implantar
muitos projetos destinados
a tornar a nossa comunidade
um lugar melhor para se viver”, afirmou a ex-presidente.
CONDUTA CÍVICA
Mazer ressaltou que o
Rotary Club não é uma instituição política, mas todos os
rotarianos têm a preocupação

com o que diz respeito à conduta cívica exemplar e com
a eleição de bons candidatos
para cargos públicos.
“O Rotary é uma organização de executivos e profissionais compromissados com
os mais altos padrões de ética
profissional. Rotarianos, nada
mais são que, pessoas que
acreditam que o companheirismo e a paz internacional podem ser alcançados através de
profissionais unidos pelo ideal
de servir”, ressaltou Mazer.
O CLUBE
O governador assistente,
Igor Sorente, comentou sobre
o que o clube representa. “O
principal objetivo do Rotary é
a amizade, a boa convivência
e a melhoria da vida de toda a
comunidade, trabalhando em
prol do próximo, realizando

seus eventos para buscar ajuda e levar a quem mais necessita. O Rotary cuida da saúde,
da paz mundial, ou seja, realiza somente boas ações”. Ele
destacou, ainda, que para ser
rotariano é necessária uma
profissão e também o espírito
de liderança.
A nova diretoria ficou composta assim: Presidente: Paulo
Fernando Mazer; Secretária:
Márcia Sant’Ana Gonçalves;
Tesoureiro: Leandro Doná;
Protocolo: Vera Lúcia Gori; e
Administração: Rafael Gori

13º dos aposentados do INSS será antecipado todos os anos
Decreto publicado nesta
quarta-feira (1º) pelo governo federal estabeleceu regras
para o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. A partir
do ano que vem, a primeira
parcela será paga com o benefício de agosto, e a segunda
parte do abono será paga com
o benefício de novembro.
Até então, a antecipação do
13º salário do INSS precisava
ser autorizada por um decreto
presidencial. Com a mudança,
isso não será mais necessário.
Segundo a publicação, o 13º

será pago a quem recebe auxílio por incapacidade temporária
(antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por
morte ou auxílio-reclusão.
A primeira parcela corresponderá a até 50% do valor
do benefício e será paga na
competência de agosto. Em
geral, os pagamentos dessa
competência começam nos
últimos cinco dias úteis de
agosto e vão até os cinco primeiros dias úteis de setembro.
As datas do depósito variam
conforme o valor e o número

final do benefício.
A segunda parcela corresponderá à diferença entre o
valor total do abono anual e
o valor da primeira parcela. O
dinheiro será depositado com
o benefício de novembro. Os
valores geralmente caem na
conta entre os cinco últimos
dias úteis de novembro e os
primeiros cinco dias úteis de
dezembro, também a depender do valor e do número final
do benefício.
As datas de pagamento do
ano que vem devem ser divulgadas no final deste ano.

Cliente de baixa renda pode voltar a pagar
conta de luz com o de subsídio da pandemia
Sem definição do governo
sobre extensão de subsídio
aprovado após o início da pandemia, o consumidor de energia de baixa renda pode ter que
voltar a pagar conta de luz este
mês. O socorro de 90 dias venceu na última terça-feira (30 de
junho) e até o final desta quinta (2) não havia ainda proposta
de prorrogação.
O subsídio beneficiou os
inscritos no programa de bai-

xa renda Tarifa Social, desde que consumam menos de
220 kWh (quilowatts-hora)
por mês. Eles já tinham descontos na conta de luz, mas a
MP 950, editada em abril com
medidas relacionadas ao setor
elétrico, deu isenção integral.
O possível retorno da conta de luz ocorre em um momento de relaxamento das
medidas restritivas para tentar
conter a pandemia do novo

coronavírus, mas ainda com
desemprego em alta, principalmente entre informais.
Mesmo que o subsídio não
seja prorrogado, porém, os consumidores que não conseguirem pagar a conta não poderão
ter o fornecimento interrompido, já que a Aneel prorrogou
até o dia 31 de julho a proibição
de cortes por inadimplência. A
dívida, no entanto, será cobrada
após o fim da pandemia.

Plastripel investe em testagem
de colaboradores no plano de
prevenção a Covid-19

Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Plastripel é reconhecida na venda de uma
imensa variedade de produtos e equipamentos para empresas que atuam no varejo de alimentos,
bebidas e utilidades domésticos. Ao longo dessa história e com investimento em outros setores,
a Plastripel passou a ser um grupo que agrega a Casa Pedro Garcia, especializada em decoração,
utilidades para o lar e presentes; a Adega Garcia, que atua no mundo dos vinhos nacionais e
importados e seus produtos; a Chão Preto Alimentos, que produz temperos e farináceos; e mais
recentemente o Posto de Combustíveis Plastripel, que em breve ganhará um mini shopping.

Investindo no combate a
disseminação da Covid-19,
que deu origem a pandemia
mundial, além dos cuidados
com as medidas de segurança, higiene e prevenção, que
estão sendo adotadas para
garantir a segurança de seus
funcionários, as empresas do
Grupo Plastripel realizaram a
testagem para verificar a imunidade ao novo coronavírus,
causador da doença, numa
parcela de seus profissionais.
Foram definidos para passar pelo teste aqueles colaboradores que atuam nos setores
em que apareceram casos de
síndromes gripais, que levaram ao afastamento de alguns
profissionais.
Dos quase 200 colaboradores da Plastripel, 40 foram
testados numa primeira etapa da ação preventiva e de
responsabilidade social da
empresa, e apenas 3 apresentaram resultado positivo no
teste rápido. Todos estão assintomáticos e colheram sangue para o teste laboratorial.
Apenas um dos 3 apontou resultado positivo.
A diretora de Recursos Humanos do grupo, Jéssica Letícia

Garcia, explicou que a empresa
contratou laboratório especializado e credenciado para a realização dos testes, seguindo o
Protocolo de Testagem do Governo do Estado de São Paulo,
como orienta a Secretaria Municipal de Barretos.
“Nesta primeira etapa da
testagem, decidimos por incluir os colaboradores dos
setores em que há pessoas
afastadas por decorrência de
sintomas gripais, sendo monitoradas para comprovação ou
não da doença, mas o plano
é ir ampliando os testes para
outros grupos nas empresas”,
disse Jéssica Garcia.
A Plastripel tem dado todo
suporte e apoio às famílias
de colaboradores que apresentaram resultado positivo
para Covid-19. Os três foram
orientados a seguir a recomendação de isolamento domiciliar, mantendo-se fora do
contato com familiares pelo
período de 14 dias e procurando serviço médico caso apresentem sintomas.
Jéssica Garcia explicou, ainda, que o laboratório contratado
para a realização dos exames é
credenciado e tem a responsabi-

lidade de informar todos os resultados obtidos nos testes para
as autoridades municipais.
“Nosso maior objetivo é
cuidar de nossa equipe. As
pessoas que estão assintomáticas na maioria das vezes
nem imaginam que estejam
carregando o vírus, podendo
contaminar outras pessoas
que podem desenvolver os
sintomas da doença. Por isso,
investimos na testagem como
medida preventiva”, reforçou
a diretora do Grupo Plastripel.
O secretário municipal de
Saúde, Alexander Stafy Franco, alerta que toda empresa
que deseje realizar testagem
para Covid-19 em seus colaboradores deve seguir o protocolo indicado e contratar profissionais habilitados para isso.
“Quanto mais pessoas testadas, mais rápido poderemos
combater a doença, pois mais
controle temos sobre os infectados. As empresas podem
e devem fazer os testes por
conta própria, mas da maneira
correta, notificando a secretaria de Saúde oficialmente ou
contratando uma empresa credenciada que faça isso”, explicou o secretário municipal.
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Hospital de Amor e secretaria de Educação
lançam concurso de redação 2020

Nesta quinta-feira (2), o Núcleo de Educação em Câncer
(NEC) do Hospital de Amor,
em parceria com a Secretaria
da Educação do Estado de São
Paulo, lançou a 8ª edição do
concurso de redação, que neste
ano traz o tema “Qualidade de
vida e Pandemia: como cuidar
de si e dos outros em tempos
de incertezas”.
O lançamento oficial foi
transmitido pelo aplicativo do
Centro de Mídias SP e contou
com a palestra do psicólogo
Fúlvio Bergamo Trevizan,
doutorando e membro do
Grupo de Pesquisas em Cuidados Paliativos e Qualidade
de Vida do Hospital de Amor.
O evento teve ainda a pre-

sença do secretário executivo
de Educação do Estado de
São Paulo, Haroldo Corrêa
Rocha; e do Oncologista e diretor de Extensão do Instituto
de Ensino e Pesquisa (IEP) do
Hospital de Amor, dr. Vinicius
de Lima Vazquez.
O concurso de redação é
voltado para alunos do 9º ano
do ensino fundamental 2 da
rede estadual de São Paulo e
da municipal de Barretos.
O objetivo é difundir o conhecimento gerado na instituição,
popularizar a ciência e estimular
jovens talentos na investigação
científica, visando gerar inovações que sejam revertidas e beneficiem toda a sociedade.
“O concurso de redação é,

atualmente, uma das principais
ferramentas na ampliação do
nosso Programa de Divulgação
Científica e as importantes parcerias estabelecidas por meio dele
são de extrema relevância na obtenção de grandes resultados. Em
2019 foram mais de 15 mil redações produzidas e neste ano nós
queremos não apenas ultrapassar
este número, mas também auxiliar no processo de acolhimento e
compreensão do atual momento,
que impacta diretamente na qualidade de vida desses alunos”,
ressaltou Gerson Lúcio Vieira,
coordenador do NEC.
Ao todo, o projeto possui
cinco etapas que vão do dia 2 de
julho ao dia 9 de outubro (confira cronograma abaixo). Entre
as milhares de redações, cinco
serão selecionadas e os autores
serão premiados com três dias
de estágio no Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular
(CPOM) do Hospital de Amor.
Neste período, os premiados desenvolverão atividades
científicas e laboratoriais,
além de serem estimulados a
respeito da conscientização
sobre os fatores ambientais

que podem desencadear o
desenvolvimento do câncer e
outras doenças.
Além disso, o primeiro
colocado vai ganhar um notebook, assim como o professor
orientador. Os demais finalistas receberão um tablet.
CRONOGRAMA
Fase 1: Período de produção das redações nas escolas
– de 2 de julho a 14 de agosto.
Fase 2: Banca de Avaliação nas escolas - de 17/08 até
31/08. Envio das Redações
para as Diretorias Regionais
de Ensino - Até 31/08 de 2020
Fase 3: Banca de Avaliação nas Diretorias Regionais
- De 01/09 até 14/09. Envio
das Redações para o NEC Até 14/09 de 2020
Fase 4: Banca de Avaliação no Hospital de Amor - De
15/09 até 05/10. Publicação
dos nomes dos finalistas no
site do Hospital de Amor - Até
09/10 de 2020
Fase 5: Cerimônia de Premiação dos finalistas e Estágio no Hospital de Amor: Outubro Será definida (a partir
de outubro)

Cartórios do Brasil passam a
regularizar CPF para o auxílio
emergencial do Governo

Desde a última quarta-feira
(1º), atos de inscrição, alteração,
consulta e emissão de segunda
via de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) poderão ser feitos
nos 836 Cartórios de Registro
Civil do Estado de São Paulo.
A ação possibilita que os
cidadãos paulistas possam
inclusive regularizar seus documentos para fins de obtenção do auxílio emergencial,
disponibilizado pelo Governo
Federal em razão da pandemia da COVID-19.
A novidade permite ao cidadão saia do cartório já com o
documento regularizado para
sua utilização e, nos casos em
que o sistema interligado com

a Receita Federal apontar a necessidade de complementação
do atendimento, o acompanhamento da situação poderá ser
feito de forma online pelo site
www.registrocivil.org.br, mediante entrega de login/senha
ao cidadão.
Para fins de sustentabilidade dos serviços, os Cartórios de
Registro Civil poderão cobrar
do solicitante uma tarifa de conveniência no valor de R$ 7,00.
Já os principais serviços feitos em cartórios permanecem
gratuitos: inscrição no CPF realizada no ato do registro de nascimento, cancelamento no caso
de óbito e alteração de nome
por ocasião do casamento.

Tereos investe em ações preventivas e de combate a incêndios
Com a chegada do tempo
seco no sudeste, os canaviais
sofrem com a ameaça iminente dos incêndios, que podem
provocar prejuízos para o meio
ambiente e as usinas.
Sempre atenta a medidas
que possam minimizar estes
impactos, a Tereos Açúcar &
Energia Brasil segue investindo
em ferramentas na luta contra o
fogo na safra 20/21.
Para o controle rápido de focos
de incêndio, a empresa adquiriu
caminhonetes leves, equipadas
com todos os aparatos necessários
para combater focos de incêndios
iniciais e com tração nas quatro rodas, conferindo agilidade no deslocamento e em todo o processo.
Além disso, o Grupo implantou o aplicativo Checklist
de Aceiros para monitorar e
avaliar a limpeza e metragem
desta importante barreira contra a propagação do fogo.
As medidas, implantadas no

final da safra 19/20, têm auxiliado
a companhia em suas sete unidades industriais de açúcar e energia
a iniciar o protocolo 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, cheguem ao local
para debelar o potencial incêndio.
Segundo o gerente de Meio
Ambiente e Sustentabilidade da
Tereos, André Tebaldi, os veículos são caminhonetes, do tipo
S-10, que possuem mecanismos
acoplados e abastecidos com produto químico capaz de debelar
pequenos focos, evitando a propagação para áreas maiores.
“Os veículos de controle rápido têm contribuído para a agilidade no combate das nossas
brigadas, o que reduz a extensão
dos incêndios”, afirma Tebaldi.
CAMPANHA
A Tereos acredita que o com-

Um programa semanal, com
conteúdo lúdico-educativo, trazendo quadros, personagens e
ações que estimulam a reflexão
cultural, as relações interpessoais e a empatia.
Essa é a proposta do “Juntos e de Casa”, que estreou na
sexta-feira da semana passada,
26 de junho, na Vale TV. Uma
produção em parceria da emissora com a prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura.
Com exibição às sextas-feiras, às 20h30, na Vale TV, canal
32.1, e reprise aos domingos às
14 horas, o programa também
será disponibilizado na internet
nas páginas e perfis de Facebook
e Instagram da emissora e da Secretaria Municipal de Cultura.
A direção e roteiro são da
jornalista Glaucia Chiarelli,
que também está na apresentação. O elenco é formado pelos
profissionais da secretaria, que
estão com atividades suspensas
em função da quarentena restritiva motivada pela pandemia.
A produção técnica é de Cleber
Crispim, trilha sonora de César
Juliani, produção musical de TJ

Soares e captação de imagens
e edição da equipe da Vale TV,
onde acontecem as gravações.
Para o secretário municipal
de Cultura de Barretos, João
Batista Chicalé, o programa
deve encantar pelo conteúdo,
além de mostrar, o que já é realizado pela pasta na cidade.
“O Juntos e de Casa mostra
o potencial e talentos dos nossos
profissionais, que são normalmente desenvolvidos nos eventos
e projetos da secretaria. A apresentação em um programa de TV
e que também será exibido nas
redes sociais, deve ampliar ainda
mais o acesso da população à cultura”, comentou Chicalé.
A produção em vídeo integra o projeto #Juntosedecasa,
desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Cultura de Barretos, desde o começo da quarentena, que continua com apresentações online e videoaulas,
produzidas de casa pelos profissionais lotados na secretaria,
como forma de produzir conteúdo, informação e entretenimento, respeitando as orientações durante todo esse período
de combate à pandemia.

Em meio à pandemia e com alto
desemprego, entregadores de
aplicativos fazem greve ‘histórica’

bate aos incêndios acontece com
a ajuda de todos. Com este foco,
pelo terceiro ano consecutivo, o
grupo apoia a campanha de prevenção promovida pela Abag
(Associação Brasileira do Agronegócio), que leva informações
importantes para a população sobre como evitar focos.
Além disso, a Tereos reforça
a comunicação com os públicos
interno e externo, utilizando adesivos em sua frota de veículos
pesados (caminhões de transporte
de cana e de produtos finais), incluindo um telefone da central da

empresa, para contato caso seja
avistado qualquer foco de incêndio, além de comunicados nas TVs
internas e distribuição de folders.
SATÉLITES DA NASA
Desde 2018, a Tereos conta
com um sistema de monitoramento feito por meio de 13 satélites meteorológicos operados por
agências governamentais (entre
elas a Nasa), que enviam alertas
automáticos das ocorrências de
incêndio diretamente à Central
de Controle da empresa, o que
permite respostas ágeis e controle
imediato nas áreas atingidas.

Também são apresentados
materiais referentes aos eventos suspensos nesse período

e dicas de projetos em audiovisual realizados em parceria
com a secretaria.

Programa de TV “Juntos e de Casa” reúne
material produzido pela cultura municipal

Entregadores de aplicativos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador
aderiram em grande número
à greve nacional da categoria na quarta-feira (1º). Os
serviços foram paralisado
às 9 horas e foram organizados atos públicos, marchas e
manifestações pelas ruas da
principais capitais do país.
As reivindicações são pelo
mínimo de condições para o
trabalho. Mesmo em meio à
pandemia causada pelo novo
coronavírus, esses trabalhadores se arriscam diariamente
sem itens básicos de saúde,
como álcool gel, máscaras faciais e outros.
O movimento também é
por melhor remuneração pelas entregas (atualmente em
torno de R$ 2 por quilômetro), auxílio alimentação e
outros direitos básicos.
O apoio dos internautas
aos entregadores foi massivo. Nas redes sociais, a #BrequeDosApps figurou nos
trending toppics do Twitter
durante todo o dia. Imagens
de grandes atos foram postadas nas demais redes, como
Instagram e Facebook.
NOVO PARADIGMA
Para a pesquisadora do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) Adriana
Coelho, o levante dos trabalhadores informais é uma marca histórica na luta trabalhista.
“Em um mundo duramente atingido pelo desemprego,
os entregadores poderiam parecer ser os únicos trabalhadores que teriam conseguido
driblar a crise agravada pela
pandemia. Não são”, disse.
Ela explica que a pandemia acirrou a concorrência.
De fato, os entregadores se
queixam da redução na remuneração nos últimos meses.
“Apesar do grande núme-

ro de entregadores circulando nas ruas; apesar de sabermos que esse ramo foi um
dos únicos que cresceu vigorosamente durante a pandemia; a realidade desses que
estão carregando a sociedade
pandêmica nas costas é bem
pior do que imaginamos”.
Sem vínculos com as empresas para quem prestam
serviço (Ifood, Rappi, Uber
Eats, etc), as condições destes trabalhadores são de extrema precariedade.
Durante suas jornadas,
que chegam a 12 horas por
dia, 30 dias por mês, não têm
nem mesmo banheiro. Vale-refeição, assistência médica
(considerando que a atividade representa constante risco
de acidentes) também não
têm. A renda mensal média
dos entregadores de aplicativo é de um salário mínimo.
Essa é uma nova fronteira
da precarização, que especialistas chamam de “uberização”. Sob a falácia de
“empreendedorismo”, cada
vez mais os entregadores
estão sem as mínimas condições de trabalho.
Para a pesquisadora do
CNPq, esse conjunto de motivações para o movimento
desta quarta-feira amplia a
importância da greve.
“O caráter histórico dessa luta revela-se como surgimento de uma luz no fim
do túnel. Isso porque aponta
para formas de finalmente
frear a crescente e destrutiva desregulamentação neoliberal do trabalho. Assim,
a organização autônoma
desses trabalhadores não só
surpreende favoravelmente, como é vista com muito
otimismo e solidariedade por
todas e todos que ainda acreditam e lutam por uma sociedade mais justa e menos
desigual”, completa Adriana
Coelho. (Fonte: RBA)
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Comércio e serviços têm horários definidos Vestibular Online e Enem possibilitam ingresso em
cursos de Agronegócio, Agronomia e Zootecnia
com redução de jornada em Barretos

Durante entrevista coletiva
transmitida ao vivo pelas redes
sociais (facebook e instagram),
na tarde da última segunda-feira, 29 de junho, o prefeito
Guilherme Ávila anunciou o
horário para o funcionamento
do comércio e serviços para
Barretos, estabelecidos no decreto 10.585, após o município
ser enquadrado na fase Laranja
pelo Comitê de Contenção ao
Coronavírus do Estado de São
Paulo. Os horários terão validade até o dia 14 de julho.
“Quero agradecer a justiça,
na parte do Ministério Público
com os promotores, com quem
temos buscado este entendimento, num diálogo aberto
com os médicos que estão no
front, com o Alex na Secretaria de Saúde, com a regional
de Saúde e a prefeitura. Acredito que nós vamos ter um caminhar mais tranquilo para os
próximos 15 dias”, afirmou o
prefeito Guilherme Ávila.
O prefeito voltou a pedir o
apoio do cidadão barretense.
“Só saiam de casa em extrema
necessidade”.
Conforme o decreto, de um

modo geral, o comércio começou a funcionar das 10 às 16 horas, horário reduzido para que
não haja um grande fluxo. “É
um horário meio termo, onde
concentra agências bancárias e
diversos serviços para que possa facilitar”, disse o prefeito.
A entrada no estabelecimento comercial deverá ser
sempre com máscara, utilização de álcool em gel na entrada e na saída, e um cliente
por atendente em casa estabelecimento. “Não pode entrar
várias pessoas. Isto está muito
bem determinado”, frisou o
prefeito. Aos sábados, o funcionamento será até as 13 horas e fechado no domingo.
No Shopping o funcionamento será até as 19 horas, de segunda a sexta-feira e, no sábado,
das 11 às 17 horas. Domingo o
shopping também fica fechado.
Crianças até 12 anos incompletos tem proibida a
entrada em qualquer tipo de
comércio. Continuam proibidas festas particulares, casamentos, congêneres e parques
aquáticos. Já os serviços essenciais seguem como disci-

plinados anteriormente.
Para profissionais liberais,
todos de um modo geral, ficou
estabelecido que estes podem
fazer o seu atendimento, mas
com horário marcado, não
podendo haver pessoas aguardando na recepção.
“Isto é muito importante e
vale também para clínicas de
saúde, consultórios, clínicas
de estética, pilates, personal
trainner, salão de barbeiro e
cabeleireiro. Nós estamos trabalhando para que todos possam ter o seu trabalho e o seu
sustento preservado. É muito
importante que todos ajudem
e cumpram estas regras para
que não haja um retrocesso”,
enfatizou Guilherme Ávila.
Ao ser questionado pelas
redes sociais, o prefeito respondeu que há uma ação da
Defensoria Pública proibindo
a atividade religiosa no sentido
de cultos e missas. “A ação está
em vigor e não podemos descumprir a decisão final. O que
está liberado para as igrejas até
avançar mais de fase são as reuniões individuais ou familiares”, pontuou o prefeito.

INSS muda forma de contar tempo
de contribuição para aposentadoria
O governo federal publicou na última quarta-feira (1º)
um decreto que muda a forma de contagem do tempo de
contribuição para aposentadorias do INSS.
Antes da reforma da Previdência, para determinar o tempo de contribuição do segurado,
o INSS contava os dias exatos
trabalhados. Agora, segundo o
decreto, serão computados os
meses, independentemente da
quantidade de dias que trabalhou.
Por exemplo, um trabalhador
que ficou em uma empresa entre
4 de março e 2 de abril trabalhou
30 dias. Ou seja, ele teria um mês
de contribuição. Agora, neste
exemplo, a contagem do tempo
de contribuição passa a ser de
dois meses, considerando tanto
o mês de março como o de abril.
Segundo a advogada Adriane Bramante, presidente do
Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário, para essa nova
contagem é preciso que a remuneração do trabalhador, que
serve como base para a contribuição previdenciária, seja

igual ou superior ao salário
mínimo (R$ 1.045 em 2020).
A especialista afirma que o
INSS ainda terá que publicar
uma instrução normativa e os
sistemas terão que se adaptar
para a nova contagem.
Para Bramante, a mudança na contagem do tempo de
contribuição traz vantagens.
“Embora não tenha trabalhado o mês inteiro, o segurado
terá o mês computado como
tempo de contribuição”.
O advogado Rômulo Saraiva também considera a mudança positiva, mas ressalta
que, como o INSS não descarta
mais as menores contribuições
ao calcular o valor da aposentadoria, ao acrescentar uma nova
contribuição, principalmente
de um salário mais baixo, ela
pode afetar a média salarial de
quem tem salários maiores.
Para Saraiva, essa nova
contagem vale para períodos de
contribuição após a reforma da
Previdência, ou seja, após 13 de
novembro de 2019. “Apesar do
retardo da regulamentação, a

contagem deve ser feita de forma retroativa”, diz.
Bramante afirma que os
trabalhadores que tiverem uma
remuneração menor do que o
salário mínimo —como os intermitentes, que ganham pelas
horas trabalhadas— terão que
pagar uma complementação
da contribuição para que o mês
conte como tempo de contribuição ou agrupar mais meses
para fazer essa contagem.
Por exemplo: Um intermitente que teve salário de
R$ 500 em um mês e R$ 600
em outro poderá agrupar esses dois meses para que vire
um mês de contribuição. Isso
é possível porque a soma das
duas remunerações é maior do
que o salário mínimo.
Se ele quiser que cada mês
conte como tempo de contribuição, ele terá que contribuir
sobre a diferença entre o salário recebido e o valor do salário mínimo. Quanto menos a
pessoa receber, mais ela terá
que pagar ao INSS. (com informações do UOL)

Instituída pela Associação
Brasileira dos Criadores de
Zebu (ABCZ), a Fazu (Faculdades Associadas de Uberaba) forma há 45 anos profissionais para
o desenvolvimento do agronegócio nacional e internacional.
Neste semestre, a faculdade está com inscrições abertas
para os cursos de graduação
em Agronegócio, Agronomia e
Zootecnia. As inscrições estão
abertas e as provas podem ser
realizadas no site do vestibular
(www.fazu.br/vestibular).
O Agronegócio é o único
setor da economia com crescimento na pandemia e apresenta
alta demanda de profissionais
qualificados. No Vestibular
2020/2, além das inscrições
gratuitas, é possível fazer a
prova totalmente online, com a
realização de redação.
O candidato pode optar
também pelo ingresso por
meio da nota do Enem, além
da possibilidade de realizar
transferência ou ingressar
como portador de diploma.

Faculdade localizada em Uberaba, Minas Gerais, possui fazenda
escola com cerca de 200 hectares e é referência no ensino prático

Uberaba (MG) é referência mundial do melhoramento
genético das raças zebuínas e
abriga multinacionais de renome no setor, como usinas
sucroalcooleiras, empresas de
fertilizantes, granjas, centrais
de genética e associações de
criadores de gado.
O curso de Agronomia da
Fazu foi eleito por 3 anos consecutivos (2019, 2018 e 2017)
como a melhor faculdade de
iniciativa privada do Brasil
pelo Ranking Universitário
Folha de S. Paulo (RUF).
Já o curso de Agronegócio
da Fazu é avaliado com nota

4 no Ministério da Educação
(MEC) e tem duração de 2
anos e meio, pensado como
uma formação curta e completa, que permite o rápido
ingresso do profissional no
mercado de trabalho.
O curso de Zootecnia da
Fazu é um dos mais tradicionais e respeitados do país,
avaliado com IDD 5 no MEC,
indicador de diferença entre os
desempenhos observado e esperado, que basicamente mede
a evolução dos alunos ao longo da graduação. Os cursos de
Agronomia e Zootecnia têm
duração de 4 anos e meio.
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