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SETEMBRO, UM MÊS DEDICADO À VIDA - Célia Parnes, Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, trata neste artigo,
sobre um tema delicado que atinge grande parte da população, não só paulista, mas toda a população brasileira. E que necessita de atenção
constante das autoridades e gestores de políticas públicas voltada para o bem estar da sociedade. Segue.
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Barretos EC inicia a retomada
da Série A3 na tarde desta sexta
A equipe do Barretos EC
viveu, nesta semana, os momentos decisivos, os últimos
preparativos, para a retomada
do Campeonato Paulista da
Série A3 de 2020.
A equipe do treinador Viriato Mendes (foto), seguiu
realizando os treinamentos
finais nesta quinta (17) para
enfrentar a equipe do CA Linense nesta sexta-feira (18),
às 17 horas, no Estádio Forta-

leza, porém, sem torcida, obedecendo os protocolos e determinações das autoridades
de saúde e da FPF (Federação
Paulista de Futebol).
No início da semana, os jogadores, comissão técnica, funcionários e demais profissionais
foram submetidos a exames
para verificar a testagem positiva para Covid-19, com supervisão do médico do clube, dr.
Henrique Suzuki, e do fisiotera-

peuta, Luiz Paulo Vieira – Lupa.
PRÓXIMOS JOGOS
Depois de Linense, o BEC
volta a campo no sábado, dia
26, também às 17 horas, no
Estádio Fortaleza, para enfrentar o EC Noroeste.
No dia 3 de outubro, será a
vez do BEC visitar o EC São
Bernardo, em jogo a partir das
15 horas e, no dia 10 de outubro,
a equipe volta a jogar em casa,
recebendo a equipe do Marília.

SAÚDE

Sábado tem Feira
de Adoção de pets no
North Shopping
Atendimentos
retornam após reforma,
no dia 21 de setembro
Neste sábado, dia 19, do
meio-dia às 18 horas, acontece
mais uma Feira de Adoção de
pets no North Shopping Barretos. O evento solidário é realizado pela instituição “Lar Voluntário
Anjos de Quatro Patas” e ficará
no Acesso D (próximo à esteira
do supermercado Savegnago).
O público poderá adotar cachorros e gatos, filhotes de até um
ano e meio de idade. Todos os
animais são vermifugados e com
a primeira vacina tomada.

PSL confirma nomes dos médicos
PSD lança candidatura de
Raphael Dutra e Coronel Valdeci Munir Daher e Elisa Coutinho
O PSD anunciou em convenção, a candidatura do
vereador Raphael Dutra a
prefeito de Barretos. Como
candidato a vice-prefeito na
chapa, o escolhido foi o tenente coronel PM Valdeci
Silva Júnior. Na convenção
também foram definidos os
26 candidatos à Câmara dos
Vereadores. A coligação majoritária é composta ainda pelos partidos PROS e Patriotas.
Página 4

O diretório municipal do
PSL de Barretos definiu, em
convenção, o nome do médico
dr. Munir Daher, como candidato do partido a prefeito nas eleições 2020. Também foi aprovada a coligação com o PRTB, que
tem como candidata a vice-prefeita, a médica dra. Elisa Coutinho. A coligação “É Hora de
Defender Barretos” tem o apoio
dos partidos PSC, PTC, PMN
e DC, do professor Vítor Roca,
que abriu mão da candidatura
para apoiar os médicos.

Agências do INSS reabriram em
Prefeitura busca a geração de mais
200 novos empregos ainda neste ano cidades da região menos em Barretos

Atendimento mais perto acontece em Bebedouro, mas só com agendamento
deve ser feito pelo Meu INSS
ou pelo telefone 135. Ao realizar o agendamento, o segurado será orientado em relação
à agência onde será atendido.
(foto: arquivo)

O SEM PARAR VOLTOU!
Na última quarta-feira (16) , no gabinete da prefeitura, foi realizada a assinatura da transferência do
terreno e regularização da área da empresa J.A.O. Farma, fabricante de medicamentos, que se instala no
Distrito Industrial, garantindo mais de 200 empregos diretos para Barretos, ainda este ano. O prefeito
Guilherme Ávila destacou que “é, sem dúvida, mais de 200 famílias que podem garantir qualidade para
suas vidas. A prefeitura faz e fará muito ainda pelo emprego na cidade”, disse.
Página 5

Beneficiários do Bolsa Família
começam a receber a 1ª parcela de R$ 300

Os beneficiários do programa Bolsa Família começaram a receber desde esta quinta-feira (17) a primeira das 4 parcelas de R$
300 do Auxílio Emergencial residual. Os primeiros a receber são aqueles cujo número final do NIS é 1. O calendário, sempre pela
numeração do benefício, segue até 30 de setembro. Também nesta quinta (17), a CEF liberou saques e transferências de novas
parcelas do Auxílio Emergencial para os beneficiários do programa nascidos em dezembro. Com isso, a Caixa conclui mais um ciclo
de pagamentos do benefício. O calendário de pagamentos das parcelas adicionais do auxílio, de R$ 300, ainda não foi divulgado.
Segundo a Caixa, isso deve acontecer nos próximos dias. Estão nesse grupo todos os trabalhadores do Cadastro Único fora do
Bolsa Família e os inscritos por meio do site ou aplicativo do programa aprovados até o sexto lote. As liberações para os trabalhadores do sétimo lote, e aqueles que foram aprovados em lotes anteriores, mas tiveram os pagamentos reavaliados em agosto, terão
saques liberados mais tarde. Todos já podiam usar os recursos para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

Agências do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) reabriram nesta quinta-feira (17) em Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho, Orlândia, Ituverava, São Simão,
Morro Agudo, Cajuru, São
Joaquim da Barra, Bebedouro, Taquaritinga e Monte Alto.
Em Barretos, o prédio permaneceu fechado. A realização
da perícia médica continuava
suspensa. No caso de moradores em Barretos, a agência
mais próxima em funciona-

mento é em Bebedouro. Quem
for à agência deverá usar máscaras e terá a temperatura medida antes de entrar no local.
SERVIÇOS
OFERECIDOS
O INSS informou que está
sendo retomado o atendimento
presencial apenas para: avaliação
social; cumprimento de exigências; justificação administrativa ou
judicial; reabilitação profissional.
COMO SER ATENDIDO
Só serão atendidos segurados com agendamento, que

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

Setembro, um mês dedicado à vida
Célia Parnes, Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, trata neste artigo, sobre um tema
delicado que atinge grande parte da população, não só paulista, mas toda a população brasileira. E que necessita de
atenção constante das autoridades e gestores de políticas públicas voltada para o bem estar da sociedade. Segue.
O mês de setembro é internacionalmente dedicado a uma
importante discussão sobre um
grave problema social, que
aflige pessoas de todos os extratos sociais, e que faz aproximadamente 1 milhão vítimas
anualmente no mundo.
Refiro-me ao suicídio,
uma das principais causas de
mortalidade, de acordo com
Organização Mundial da Saúde (OMS). Este número é
superior às mortes causadas
pela malária, câncer de mama,
guerras ou homicídios. Os dados são do relatório da OMS
publicado em 2019.
No Brasil mais de 12 mil
pessoas cometem suicídio por
ano, uma mazela que merece ser discutida também pelo
prisma da Assistência Social.
O direito à vida e a dignidade
humana são as bases da política pública da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS).
Por isso, ações coordenadas
pela pasta do Desenvolvimento
Social podem proteger a vida
de pessoas que, em algum momento, vejam o suicídio como a
solução dos problemas.
Existem diversas razões
para que uma pessoa sinta o
amargo desejo de tirar a própria vida. Psicólogos e psiquiatras apontam fatores em
comum sobre o que pode levar alguém ao suicídio.
De acordo com a Cartilha
“Suicídio - Informando para

prevenir”, publicada pela Associação Brasileira de Psicologia
em parceria com o Conselho
Federal de Medicina, existem
quatro principais fatores associados ao comportamento de
risco: doenças mentais (depressão, transtornos causados pelo
uso excessivo de substâncias,
bipolaridade); condição de saúde limitante (doenças incapacitantes, dor crônica, doenças
neurológicas, tumores); aspectos psicológicos (impulsividade, pouca resiliência, ter sofrido
abuso físico e sexual) e aspectos
sociais (isolamento social, perda
familiar, fim de relacionamento,
gênero masculino, idosos, populações em vulnerabilidade social
como desempregados, indígenas, pessoas em situação de rua,
presidiários).
É neste contexto social, que a

gestão João Doria trabalha para
valorizar e salvar vidas. Com a
produção, sistematização, análise
e disseminação de informações
territorializadas, a Vigilância Socioassistencial do Estado pode
intervir, por meio dos assistentes
sociais, prestando acolhimento a
um indivíduo, família ou determinado grupo de pessoas.
A Vigilância Socioassistencial leva em consideração situações de vulnerabilidade e risco
que incidem sobre famílias e
cidadãos e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios; e os padrões de
qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial.
Indivíduos com algum tipo
de conflito, angústia, sofrimento
mental, dificuldade de sobrevivência ou outros fatores que indiquem um possível ato de sui-

cídio, podem ser encaminhados
aos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) por
assistentes sociais ou terceiros.
No CRAS, a equipe multidisciplinar acolhe e avalia os
problemas e situações e, posteriormente, encaminha aos serviços de saúde, ou aos Serviços de
Convivência e Fortalecimento
dos Vínculos do próprio equipamento social. Esses atendimentos são realizados em grupos,
organizados por faixas etárias,
e oferecem atividades artísticas,
culturais, de lazer e esportivas.
O caráter dessas ações revela a atuação do poder público
diante de situações desafiadoras, que permitam aos usuários
novas perspectivas, com o objetivo de reconstruírem suas vidas, renovarem sonhos e desenharem uma nova história.

Opinião

É preciso cuidar da nossa Casa Comum

EXPEDIENTE

Já há algum tempo acompanhamos a ferocidade com que
a natureza é agredida em nosso
país. Não é de hoje que ouvimos
falar do efeito estufa, do aquecimento global, do derretimento
dos polos, mas, sobretudo, da
devastação das florestas, de catástrofes que envenenam rios,
destroem biomas inteiros que
comprometem não só a sobrevivência das biodiversidades, mas
também a vida humana.
O Sistema de Detecção de
Desmatamento em Tempo Real
(Deter) indica um desmatamento de 1.359m², no último mês
de agosto, o que corresponde
a 300km² maior que a da capital Belém, no Pará, onde está a
maioria das áreas devastadas.
Os números, porém, não se
limitam à Amazônia. Também
o Pantanal tem um cenário
desolador, atingido pelo fogo
que se alastrou de forma nunca vista nestas últimas décadas, numa área de 2,3 milhões
de hectares do bioma (15% de
toda a extensão do Pantanal).
Os efeitos da nossa relação com a Mãe Terra se fazem
sentir sempre com maior intensidade. Depois de anos de
desmatamento, da queimada
da cana-de-açúcar em nossa
região, convivemos hoje com
uma realidade preocupante:
Diretora Geral
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E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br
Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves
Circulação
Barretos, Colina e Colômbia
Jornal A Cidade - Barretos e Região

uma estiagem que se repete
com frequência, e que, neste
ano, se prolonga há mais de
130 dias na região Norte do Estado de São Paulo, responsável
também pela falta ou má distribuição de água potável, para
cidades ou bairros inteiros.
Diante deste cenário, todos nós devemos nos sentir
responsáveis pelo cuidado
da Casa Comum, pois se nos
omitimos, estamos contribuindo para a sua destruição.
Daí a importância de que o
Poder Público se empenhe por
atuar nas causas, chamando a
atenção e punindo os responsáveis por cada ato de agressão à natureza.
É triste ver que volta a cobrir nossas cidades a fuligem
da queima da cana-de-açúcar.
Já existe no município de Barretos a Lei nº 2.109, de 23 de
junho de 1987 contra essa prática. É importante, assim, ter
consciência de que toda queimada, seja proposital ou não,
é um ato criminoso, e o Poder
Público não pode se omitir
em descobrir os responsáveis
e aplicar a punição necessária.
No seu pontificado, o Papa
Francisco tem advertido sobre
a responsabilidade que cabe a
cada nação no cuidado da Casa
Comum. A Encíclica “LouvaRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

do Seja” (2015) e a recente
Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Querida Amazônia”
chamam nossa atenção à necessidade de repensarmos nossa relação com a Mãe Terra.
Quanta estranheza causou
o Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia na classe dirigente do
nosso país, interpretada, inclusive, como uma tentativa
de intervenção da Igreja na
gestão das políticas nacionais
de proteção da Amazônia.
A resposta foi dada pela
“Querida Amazônia”: como
Igreja não podemos ficar indiferentes diante do avanço de uma
política que ameaça o meio ambiente e os povos tradicionais,
semeando destruição e violência, onde deveria reinar o respeito e a defesa da Casa Comum e
daqueles que nela habitam.
Mais do que palavras, os fatos falam por si. É preciso que
as classes dirigentes de nossa
nação compreendam que o fator econômico não pode prevalecer sobre o bem estar das
pessoas; o interesse financeiro
não pode ditar as regras. Mas,
ao contrário, estar a serviço das
populações mais vulneráveis e

daquelas áreas que se mantiveram preservadas até agora.
Despertemos enquanto ainda temos tempo. Salvar a nossa
Casa Comum de uma destruição iminente ainda é possível!
Que os candidatos e candidatas ao governo municipal, neste ano, não deixem de
colocar na sua agenda política,propostas concretas tendo
em vista preservar, cuidar e
proteger a vida indefesa, o
meio ambiente ameaçado, a
vida que brota nas matas, nos
rios, nos campos e montes.
É por aí que podemos mudar a fisionomia do mundo e
o coração das pessoas garantindo para as gerações futuras
uma terra sem males.
Dom Milton Kenan Júnior
Bispo de Barretos

Por que os brasileiros se
comportam tão diferente em
relação às finanças pessoais?

Para responder essa pergunta é importante analisarmos que
quando falamos de comportamentos e decisões financeiras,
estamos ao mesmo tempo falando de ações baseadas não só
na parte racional, mas também
no emocional de cada um.
No Brasil, ainda há uma escassez de ensinamentos sobre
educação financeira. Somado a
isso está o baixo salário que grande parte da população brasileira
recebe. Em comparação com outros países mais desenvolvidos,
essa diferença salarial é enorme.
Todas essas questões levam
o nosso inconsciente a acreditar
em crenças limitantes. Como,
por exemplo, de que nunca será
possível ter sua casa própria ou
quitar as dívidas e, em casos mais
extremos, até a idéia de que o dinheiro não nos traz felicidade.
Esses pensamentos, na
grande maioria das vezes, geram aversão a querer saber
mais sobre dinheiro e sobre
como lidar da melhor maneira
com as finanças pessoais.
Para reverter essa situação,
enxergo que a melhor solução
atualmente para os brasileiros
é investir em educação financeira de base, para ser ensinada ainda na infância. Vimos
alguns avanços em relação a
esse tema, quando passou a integrar o currículo escolar como
matéria transversal; porém, a
realidade da educação financei-

ra estar nas casas da população
ainda é muito distante.
Na escola, nós aprendemos sobre matemática, mas
raramente as aulas abordam as
questões práticas de aplicabilidade no dia a dia e com relação às finanças.
Com base no perfil da maioria da população se moldam
também os produtos financeiros
oferecidos. No Brasil, é comum o
parcelamento de pagamentos em
inúmeras parcelas e o descontrole
sobre o uso do cartão de crédito,
mas as fintechs e bancos digitais
vêm puxando essa mudança para
uma evolução com produtos que
trazem mais benefícios para os
clientes e soluções que incentivam a educação financeira, com
plataformas, aplicativos e até conteúdo gratuito sobre o tema.
Outro agente da mudança
para uma população, que lida
melhor com o dinheiro e que vejo
como em ascensão, hoje, são os
influenciadores do segmento das
finanças, desde os que abordam
as melhores dicas para investimentos, aos que produzem conteúdo segmentado para o público
de baixa renda.
Esses perfis têm ganhado
grande relevância e eles são
fundamentais para levar a educação financeira de um jeito
leve nas redes.
Carlos Terceiro
CEO e fundador da Mobills, startup
de gestão de finanças pessoais.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano.” (Jean Piaget)

Parabéns em dose dupla, o primeiro foi da Beatriz Balugani que completou 10 anos no dia (08) com festa temática da Ariel. E hoje (18), é
da vovó Neuza Aparecida de Souza, que chega nos 7.5 de muita saúde e alegrias. Os abraços e carinhos ficam por conta dos familiares e
amigos, e claro, do avô e marido Pedro (foto). Felicidades!

Fábio Sachetto completa 4.0 sábado (19), ao lado de amigos, familiares e da amada Vanessa (foto). A comemoração será com poucos,
que pretendem “Brejar” no final de semana. Tudo de bom Fábio!

Melissa Suleiman Mori de quase 02 aninhos está feliz da
vida com seu novo filhote. O cãozinho de 02 semanas foi
batizado de Aslan. Felicidades também dos pais, Enricco e
Pamela que agora tem 05 animais, sendo 03 cachorros, 01
gato e ainda uma tartaruga. A casa tá cheia!

Valquíria Malagutti Celestino, completa idade nova
neste sábado (19), ao lado do esposo Nivair Jr. e do filhão
Henrique (foto), e o presente tá chegando, tem um baby a
caminho para alegrar toda a família. Parabéns Valquíria!

Terça-feira (15) foi dia de
festa para Cristina Soares. Em comemoração
intimista, a professional
makeup artist almoçou
com os familiares, e a
noite brindou a data
especial com os amigos
e com o amado Enrique
Rodriguez. Tudo de bom!

Com o microfone na mão e texto na cabeça, Leandro Joaquim
está pronto para mais um dia de trabalho. O jornalista produz
reportagens para o programa Cidades do Brasil, que mostra as
belezas e costumes de cidades do Estado de São Paulo. Sucesso!

O empresário Izary Tavora Neto brindou mais um ano de vida
segunda-feira (14), e na data especial o carinho ficou por conta
da esposa Aline, e das filhas Valentina e Olivia (foto). Parabéns!

A terça-feira (15), foi dia do estudante de Direito,
Vinícius Carleto, comemorar mais um ano de vida. As felicitações ficaram por conta dos amigos e familiares, e o carinho
dos pais Rodolfo e Vanessa, da irmã Ana Laura, e da
namorada Suzana Marcon de Oliveira. Parabéns Vini!
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PSD lança candidatura de Raphael Dutra
e Coronel Valdeci à prefeitura de Barretos
O PSD anunciou a candidatura do vereador Raphael Dutra
à prefeitura de Barretos. Segundo o partido, a vaga de vice-prefeito na chapa será ocupada
pelo Coronel PM, Valdeci Silva
Júnior. O nome dos pré-candidatos em chapa pura teve aprovação dos filiados.
A aprovação se deu por
unanimidade em um evento
na sede do partido no bairro
Fortaleza, onde foram lançados os nomes de 26 candidatos à Câmara dos Vereadores. A coligação majoritária é
composta ainda por PROS e
Patriotas.
“Sou pré-candidato a prefeito por muitos motivos.
Quase todos nascidos na minha relação de respeito e de

PERFIL RAPHAEL DUTRA
Raphael Gonçalves Dutra, 32 anos, é advogado. Foi Ouvidor do
Município de 2013 a 2016, depois foi eleito vereador para o mandato
2017/2020 com 1.300 votos, sendo o sexto mais votado e, segundo
a história, a pessoa mais jovem a ocupar uma cadeira na Câmara
Municipal. Atualmente é filiado ao PSD (Partido Social Democrático). Através de projetos de lei de sua autoria, tornou pública a lista
de espera de alunos das escolas da rede municipal de ensino; obrigou o município a divulgar a lista de espera por exames eletivos na
rede pública municipal; a contratação de pelo menos 2% do pessoal
por empresas vencedoras de licitação de pessoas em situação de
rua; regulamentou a presença de doulas em maternidades, hospitais e estabelecimentos de saúde; regulamentou feira de artesanato, feira de produtos orgânicos e feira de economia criativa; proibiu
a contratação de atletas de outros municípios para representar Barretos em competições desportivas. Dutra está entre os vereadores
mais produtivos: entre 2017 e 2020 ele conseguiu aprovação de 43
decretos legislativos, emendas à lei orgânica, leis complementares
e resoluções. O segundo vereador mais produtivo teve 29 projetos
aprovados. Na condição de vereador, conquistou R$ 2,4 milhões em
emendas parlamentares junto a deputados estaduais e federais de
diversos partidos para o Hospital de Amor e instituições que assistem idosos, jovens e crianças. Raphael Dutra foi pioneiro ao deixar o
gabinete para ouvir os anseios e demandas da população nas ruas
através do projeto “Vereador Dutra no bairro”, mostrando sensibilidade e disposição em ouvir as pessoas nas soluções.

Vereador Almir Neves
cria projeto para
empregos a idosos
Na última sessão da Câmara
Municipal, dia 14, foi aprovado
por unanimidade, o projeto de
autoria do vereador Almir Neves, onde autoriza a criação de
central de empregos para idosos no município de Barretos.
“A população vem envelhecendo e, a maioria dos idosos, mesmo recebendo algum
benefício como aposentadoria
ou pensão, continuam no mercado de trabalho para complementar renda familiar. Uma
central de empregos para idosos facilitaria a procura por
trabalho para esse público”,
explicou dr. Almir.
O projeto dispõe da busca

e disponibilização de eventuais vagas pela central, através da prefeitura, podendo
também as empresas se cadastrar para oferecer serviços
aos idosos.

cuidados com a população
barretense. E no trabalho de
anos que fiz como vereador,
nas caminhadas, nas conversas e ações em defesa da nossa gente”, destacou Dutra.
O Coronel Valdeci aposta
na experiência administrativa
de 31 anos da administração
pública para enfrentar o desafio. “Sempre administrei com
seriedade, honestidade, austeridade e disciplina”, explicou.
Dutra revelou que é uma
alegria muito grande confirmar uma parceria leal, transparente e norteada de objetivos
comuns. “Valdeci é o homem
certo para assumir este desafio
e de administrar com coerência e transparência a cidade de
Barretos”, afirmou.

Projeto torna obrigatório
reúso de água para fins não
potáveis em novas edificações
A água de reúso provém das chuvas,
das estações de tratamento de esgoto e do
tratamento de líquidos do processo industrial

Ex-vereador Ângelo
Duarte lança candidatura
e Kapetinha desiste

O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) realizou no
último sábado (12), a Convenção do Diretório Municipal. Na oportunidade, os
membros do partido definiram os nomes dos candidatos, o ex-vereador Ângelo
José Duarte como candidato
a prefeito e do advogado Dr.
Pierre, como vice.
Com o nome “Por uma
Barretos mais Justa”, a chapa

terá 12 candidatos a vereador.
KAPETINHA
O vereador Luiz Umberto Campos Sarti, o “Kapetinha”, confirmou que desistiu
de sua candidatura prefeito de Barretos, pelo Partido
Progressista (PP). Ele não informou os motivos da desistência, mas anunciou que, em
convenção, o partido definiu
que irá apoiar a candidatura
de Paula Lemos (DEM).

Ministério Público
Eleitoral vai fiscalizar
fraudes e segurança
sanitária durante eleições
O Projeto de Lei 2451/20
torna obrigatório o reúso da
água não destinada ao consumo humano, proveniente
da chuva, de estações de tratamento de esgoto ou do tratamento de líquidos do processo industrial, em novas
edificações públicas, residenciais, comerciais e industriais.
Segundo o texto, que está
sendo analisado pela Câmara
dos Deputados, o reúso da água
será obrigatório em cidades para
as quais a lei exija plano diretor
e optativo para as demais.
Um dos objetivos, segundo o texto, é destinar a água
de reúso para atividades que
aceitem usos menos exigentes, priorizando a oferta de
água potável para o consumo
humano e aumentando a eficiência do uso da água em todos os setores da sociedade.

A água de reúso, de acordo com a proposta, poderia ser
aproveitada em vasos sanitários, máquinas de lavar, rega
de jardins, lavagem de áreas,
resfriamento de caldeiras e em
outros processos industriais e
atividades comerciais que não
demandem água potável.
Autor do projeto, o deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) argumenta que, ao não
preverem o reúso da água, tanto a Lei das Águas quanto a
Lei de Saneamento Básico e o
Estatuto da Cidade incorreram
em “imperdoável omissão”.
“É o que este projeto de lei
agora visa corrigir, definindo que nenhuma água de boa
qualidade, a não ser que haja
grande disponibilidade, seja
utilizada em atividades que
tolerem águas de qualidade
inferior”, explica o autor.

Uma portaria publicada pelo
Ministério Público Eleitoral define como será feita a fiscalização das Eleições Municipais de
2020. Além de garantir que a
votação não será alvo de fraudes, o MP Eleitoral, neste ano,
também vai fiscalizar a aplicação das medidas de segurança
contra o novo coronavírus.
O documento define que
servidores que compõem os
grupos de risco vão poder trabalhar de casa e que o atendimento ao público pelo MP
Eleitoral será feito preferen-

cialmente pela internet.
A portaria também define
que os membros do MP vão
enviar recomendações aos partidos e candidatos para que as
orientações das secretarias de
Saúde sejam respeitadas. Não
são recomendados eventos que
causem aglomerações e o contato físico com o eleitor.
Caso irregularidades sejam detectadas, o membro do
MP deve solicitar à Justiça
Eleitoral autorização para que
seja feita uma intervenção e
uma multa seja aplicada.
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PSD define Cristina Nozaki e
Empresa farmacêutica
garante 200 novos empregos Marcelo do Posto como candidatos
do partido na eleição de novembro
na cidade ainda este ano

Aconteceu na última quarta-feira (16) , no gabinete da
prefeitura, a assinatura da transferência do terreno e regularização da área da empresa J.A.O.
Farma, fabricante de medicamentos, que se instala no Distrito Industrial garantindo mais
de 200 empregos diretos para
Barretos, ainda este ano.
Segundo o empresário João
Bosco de Oliveira, da J.A.O.
Farma e fundador da Mariol
Medicamentos, a expectativa é
de que esses 200 profissionais

estejam já trabalhando no mês
de dezembro de 2020.
Ele esteve no gabinete
do prefeito Guilherme Ávila
acompanhado do advogado
Michel Petrolli e do escrevente Marcos José Florêncio,
para a assinatura da escritura
de regularização da área da
nova unidade, que vai movimentar a economia regional.
Os secretários municipais de
Indústria, Comércio e Emprego, Luis Fernando Carvalho; de
Desenvolvimento Econômico,

André Peroni; e de Negócios
Jurídicos, Rodrigo Domingos,
testemunharam o ato.
O prefeito Guilherme Ávila destacou que “este foi um
momento histórico, tão importante para a nossa cidade,
pois geração de 200 empregos diretos e outros tantos
indiretos é, sem dúvida, mais
de 200 famílias que podem
garantir qualidade para suas
vidas. A prefeitura faz e fará
muito ainda pelo emprego na
cidade”, disse.

O PSD realizou, no último dia 13, a convenção do
partido que definiu os nomes
de Cristina Nozaki e Marcelo
do Posto como pré-candidatos
da sigla, em um clima muito
agradável e cheio de expectativas, com a possibilidade de
mudanças para o município.
Os correligionários do partido e aqueles integrantes que serão pré-candidatos a vereadores,
também estiveram em reunião,
definindo as decisões do partido.
Cristina Nozaki, falou com
emoção sobre a possibilidade,
primeiro dela, que viu o seu
marido perder a eleição passada e ela, eleita vereadora,
quase abdicar de assumir seu
posto, porque se entristeceu
com o momento. Ela levou a
população às lágrimas pelo
discurso que fizera.
Marcelo do Posto argumentou que é preciso que haja
união, além de respeito com
as pessoas e com a lei eleitoral,
e que ele se compromete a fazer uma campanha limpa, justa
e voltada com propostas, para
que a população entenda que o
momento é importante para o

município de Colômbia.
Cristina Nozaki argumentou, ainda, que é preciso que
todos dêem as mãos, não para
derrotar quem quer que seja,
mas para ofertar a Colômbia
uma oportunidade diferente
do que tem vivido o município nos últimos 16 anos.
Verdade ou não, o fato é que
a convenção aconteceu em um
clima muito propício ao debate
aberto, a conduta espetacular
que a democracia nos oferta
dentro do nosso querido país,
do nosso querido estado de São
Paulo e, porque não dizer, para
o município de Colômbia.

O Brasil realizou até nesse
dia 16, 5.775 convenções nos
7.775 municípios da federação, incluindo aí o Distrito Federal também, nos municípios
que permitem que aconteçam
as eleições naturalmente.
Portanto, essas são as informações que temos do município de Colômbia, participando aqui no jornal A Cidade de
Barretos, para que seja público
e notório: a democracia se faz
com a participação de todos que
se unem, para que nos sufrágios
das urnas possa ser ofertado ao
país esse momento democrático. (Por Eudázio Soares)

COTIDIANO

Levantamento aponta que empresários
Prefeitura registrou 134
precisam de mais carência e juros
queimadas urbanas neste ano
baixos para obtenção de crédito

Barretos vem registrando
nos últimos dias um grande
índice de queimadas rurais,
que vem afetando diretamente
a população. A prefeitura de
Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, explicou
que suas atribuições de fiscalização estão relacionadas às
queimadas urbanas, que estão
intensificadas.
Já na área rural, onde estão
os grandes focos, a secretaria
municipal não dispõe de amparo legal para intervir, sendo
a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
o órgão fiscalizador e o Corpo
de Bombeiros responsável pelo
combate aos incêndios.
A agência da Cetesb está
localizada na rua 30, 564, o telefone para ser acionada é (17)
3323 1790 e o email: Barretos@
cetesbnet.sp.gov.br Já o Posto
de Bombeiros está localizado na
avenida 39, esquina da rua 30,
com fones: 193 e 3322-3233.
“Nos casos de queimadas
rurais estes telefones devem
ser acionados imediatamente. Mas, seja na zona rural ou
urbana, pedimos que se evite
colocar fogo na vegetação,
que está sendo atingida consideravelmente nesta época,
sendo muito prejudicial ao
meio ambiente a saúde das

pessoas”, observa a secretaria.
FISCALIZAÇÃO
URBANA
Relatório da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente aponta que
foram registradas 134 queimadas urbanas no município de
Barretos em 2020, conforme
o trabalho de fiscalização efetuado. Os números se referem
até a data de 11 de setembro.
No computo de 2013 a 2020,
os números somam 672.
“Estamos sempre fazendo este alerta e orientando as
pessoas para quem não façam
queimada urbana, pois é crime
sujeito a multa”, ressalta o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Marco
Antônio Carvalho Ferreira.
“Não é necessário o flagrante para a aplicação da
multa. Se uma pessoa perceber
que algum pôs fogo no quintal

ou na rua, mesmo que não seja
possível acionar a fiscalização
na hora, pode fazê-lo depois,
pois o vestígio também será
prova”, observa o secretário.
Os valores das multas para
queimadas urbanas variam de
acordo com a área atingida. Até
10 metros quadrados o valor é
de R$ 574,06, dobrada na reincidência. Maior que 10 metros
quadrados até 60 metros quadrados é R$ 1.148,07 dobrada na reincidência. Maior que 60 metros
quadrados até 100 metros quadrados, R$ 1.722,10, dobrada na
reincidência. Para área maior que
100 metros quadrados a multa é
de R$ 2.870,17, com valor dobrado na reincidência.
As denúncias devem ser
feitas pelo telefone (17) 991203602 ou 99140-4281 (WhatsApp), pelo email: smambarretos@barretos.sp.gov.br e pelo
portal www.barretos.sp.gov.br

A FecomercioSP segue
monitorando as adversidades dos empresários durante a pandemia de covid-19,
que continuam relatando as
dificuldades recorrentes em
manter seus negócios, mesmo com a flexibilização da
quarentena, uma vez que a recuperação econômica tende a
ser lenta e gradual.
Para compreender melhor
a situação e o que esperar dos
próximos meses, a federação
produziu um levantamento
exclusivo com os empreendedores sobre os principais impedimentos que encontraram
ao recorrer ao mercado na
busca por crédito.
Com as informações de
que as instituições financeiras estavam muito restritivas,
exigindo grandes garantias,
apenas 48% das empresas foram atrás de pedido de crédito
durante a pandemia.
Metade dos entrevistados
relataram que não tiveram
necessidade de fazer empréstimo, 18% não tinham conhecimento de quais linhas estavam disponíveis para o seu
negócio, 16% acharam que
era muito burocrático e 12%
já estavam negativados.
Além disso, 67,4% afirmaram que seria preciso taxas de

juros mais vantajosas e outros
27,2% consideraram essencial mais carência para iniciar
os pagamentos das parcelas.
Os empresários também
opinaram sobre a proporção
da taxa de juros que, para
88% deveria ser de 5% a.a.;
sendo que 42% dos entrevistados afirmaram terem conseguido esta taxa.
Sobre a carência para iniciar os pagamentos, 79,2%
dos empreendedores gostariam de mais de seis meses e
33% conseguiram este prazo.
Dos 48% que buscaram recursos, 44% recorreram tanto
às linhas emergenciais, quanto
às tradicionais, 33% só procuraram as linhas emergenciais
e 23% foram nas tradicionais
mesmo. Contudo, apenas
18% conseguiram concretizar
os empréstimos. Dos que não
tiveram as solicitações aprovadas, 25% afirmaram que foi
por falta de garantia.
A maior parte dos empresários, 57,3% ainda precisa de
recursos para capital de giro
no momento; 36,1% possui
dívidas com fornecedores e
mais da metade, 53%, avalia
que as taxas de juros atuais
deveriam ser menores.
Outro ponto levantado foi
a possibilidade de procurar

por fintechs; no entanto, 54%
afirmaram desconhecer a modalidade e 25% não consideraram a opção interessante.
Para a FecomercioSP, as
empresas não terão condições
de quitar suas dívidas no curto
prazo. Assim, como o levantamento apontou, é preciso
estender a carência para o início do pagamento da primeira
parcela e aumentar os prazos.
Além disso, será necessário
que sejam oferecidos juros
menores e empréstimos com
menos restrições e pedidos de
garantias.
Segundo a federação, o
maior endividamento das empresas ocorre com Fornecedores (36,1%) e Folha de Pagamentos (30,1%). Dessa forma,
a falta de capital de giro influi
diretamente na cadeia produtiva e no emprego. Sem crédito,
grande parte do empresariado
não tem condições de manter
suas operações.
Boa parte dos entrevistados, 30,1% afirmou que precisam de recursos para folha de
pagamento; sendo que 54%
das empresas recorreram aos
programas do governo que liberaram financiamentos para
esta finalidade e 69% disseram que tiveram conhecimento desses incentivos para
manter os empregos.
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Educação Municipal Barretos segue superando meta do IDEB
Dados divulgados pelo
MEC apontam que a Educação Municipal de Barretos segue acima da média do IDEB
(Índice do Desenvolvimento
da Educação Básica). A média geral alcançada é de 6,7, a
mesma da avaliação anterior.
“Está bem acima da meta
nacional projetada para 2021,
que é de 6,0. É um excelente
resultado”, comemorou a secretária municipal de Educação, Valéria Recco.
A secretária ressaltou que de
18 unidades que fizeram a prova, 13 superaram suas próprias

Com Covid-19 em queda, Cartórios
registram o agosto mais mortal desde 2002
Período teve 126.717 mortes, 17,1% a mais que agosto de 2019. Óbitos por Covid-19 atingem o menor patamar desde maio
O Brasil registrou este ano
o mês de agosto mais mortal
desde que se iniciou a série histórica de estatísticas dos Cartórios de Registro Civil brasileiros contabilizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2002.
Os dados catalogados pelo
instituto, com base nos registros dos Cartórios até 2018 (última divulgação), comparados
aos anos de 2019 e 2020 disponíveis no Portal da Transparência dos cartórios, apontam um
total de 126.717 óbitos no mês,
17,1% a mais que os 108.178
registrados em agosto de 2019.
O recorde de óbitos em
agosto deste ano também é
confirmado na pesquisa histórica Estatísticas do Registro
Civil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que também utiliza
como fonte primária os dados
dos cartórios brasileiros.
Em comparação com agosto de 2018 (112.573 óbitos),
2020 registrou um acréscimo
de 12,6% mortes, já com relação a 2017 (112.116) foram
13% a mais este ano, enquanto
que na comparação com 2016
(108.070), o percentual de aumento em 2020 é de 17,3%.
O Portal da Transparência,
administrado pela Associação

Nacional dos Registradores
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), é atualizado diariamente por todos os cartórios
do país desde 2019.
Desde o início da pandemia, a plataforma do Registro
Civil passou a informar dados
de óbitos por Covid-19 (suspeita ou confirmada) e, ao longo dos meses, novos módulos
sobre óbitos por doenças respiratórias e cardíacas foram adicionados ao portal, com filtros
por estado e município com
mais de 50 óbitos em 2020, cor
da pele, local de falecimento e
cidade de domicílio.
COVID-19 E RESPIRATÓRIAS EM QUEDA
Por outro lado, o mês de
agosto apontou o menor número de registros de óbitos por
Covid-19 desde o mês de maio,
com 24.966 falecimentos, queda de 13,7% em relação a julho, quando foram registradas
28.916 mortes pela doença.
Já com relação à soma dos
óbitos por doenças respiratórias no Brasil, agosto registrou
55.359 óbitos, queda de 8,1%
em comparação ao mês de julho, quando foram registrados
60.270 falecimentos. É o menor número de mortes por estas
causas desde o mês de maio.
De todas as mortes regis-

tradas em agosto de 2020,
24.966 são referentes a óbitos
que tiveram a Covid-19 como
causa, o equivalente a 19,7%
do total. Quando somadas a
estas mortes as ocorridas pelas
demais doenças respiratórias
(Insuficiência
Respiratória
(6.334), Pneumonia (11.047),
Septicemia (11.067), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) (1.198) e causas
respiratórias indeterminadas
(747), totalizando 55.359 óbitos), o índice sobe para 43,7%.
Os óbitos restantes foram
causados por Acidente Vascular Cerebral/AVC (8.114),
Infarto (8.135), causas cardiovasculares inespecíficas
(8.215) e demais causas naturais (37.631). Há, ainda, 9.263
ocorridas por razões não-naturais, ou seja, decorrentes de
causas externas violentas.

Para Luis Carlos Vendramin Júnior, vice-presidente da
Arpen-Brasil, os dados disponibilizados pelo Portal da
Transparência do Registro Civil seguem sendo uma importante ferramenta de combate à
pandemia de Covid-19 no País.
“É importante que a população e o Poder Público possam ver esses altos números
de mortes ocorridas durante o
mês de agosto e, assim, utilizá-los em estudos sobre o impacto do novo coronavírus no
país. Hoje, os dados do portal são fonte de estudos acadêmicos, de órgãos oficiais
do governo e base de dados
dos índices de mortalidade
no Brasil, com atualização
dinâmica pelos Cartórios de
Registro Civil e grande detalhamento de dados”, explica
Vendramin Júnior.

Atividades de parques ao ar livre podem ser retomadas em regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo há 28 dias

como nas cidades de Vinhedo
e Itupeva, onde ficam o Hopi
Hari e o Wet´n Wild, e Olímpia,
que se destaca pelas atrações
aquáticas, além de uma concentração natural de atividades
na Grande São Paulo.
Os parques poderão operar
ao longo de oito horas diárias
com 40% da capacidade de
público. Os protocolos gerais e específicos continuam
valendo: uso obrigatório de
máscaras, medição de temperatura, ingressos vendidos

para ser contabilizado o resultado é necessária a presença de
mais de 80% dos alunos na avaliação”, observa a secretária,
destacando que a finalidade do
IDEB é a garantia da qualidade
e melhoria do ensino.
Outro ponto positivo é o fato
de o município de Barretos ter
atualmente apenas duas unidades
municipais que participam do
IDEB nos Anos Finais do Ensino Fundamental e obtiveram a
média de 5,1 superando a média
alcançada no Brasil que foi 4,9.

EVOLUÇÃO
- Escola Professor Dorival Teixeira saltou de 5,3 para 6,5.
- Escola Professor Dorothóvio do Nascimento saltou de 5,9 para 6,7.
- Escola Matilde Mello – Dona Bijuca saltou de 6,6 para 7,2.
- Escola Professor Luiz Castanho Filho saltou de 6,8 para 7,3.
- Escola Professor Orival Leite de Matos saltou 6,4 para 6,9.
- Escola João Ferreira Lopes 6,9 para 7,2.
- Escola João Baroni saltou de 7,1 para 7,3.
- Escola Sagrados Corações saltou de 6,6 para 6,7.

Metalúrgicos da Volkswagen
garantem estabilidade de emprego e
mostram importância do sindicato

Parques temáticos poderão reabrir
ao público a partir de 23 de setembro

O governo paulista anunciou na última quarta-feira (16)
a autorização para reabertura
dos parques temáticos ao público a partir de 23 de setembro.
O aval vale para parques instalados em municípios que estão
na fase amarela do Plano São
Paulo por 28 dias consecutivos.
A autorização libera a retomada de mais de cem operações, que geram 26 mil empregos diretos e indiretos. Os
parques são âncoras do turismo
de lazer familiar no interior,

metas e sete unidades conseguiram notas acima da média,
sendo duas com a média 7,3
(Professor Luiz Castanho Filho
e João Baroni), duas com 7,2
(João Ferreira Lopes e Mathilde Gitahy de Mello – Dona Bijuca), uma com 7,1 (Christiano
Carvalho), uma com 6,9 (Professor Orival Leite de Matos) e
uma 6,8 (Rotary Clube).
“São números muitos expressivos em um município
que é referência no atendimento a Educação Inclusiva e que

antecipadamente e controle
de acesso. A fiscalização fica
a cargo das prefeituras.
“Os protocolos foram acordados com o próprio setor e
seguem os mesmos adotados
internacionalmente. A retomada
segura substitui viagens ao exterior e internas até que as coisas
se normalizam no mundo”, afirmou o secretário do Turismo do
Estado, Vinícius Lummertz.
Ele ressaltou a importância
do setor como propulsor do turismo, que havia, em 2019, sido

o maior gerador de empregos
em São Paulo. “Foram mais
de 50 mil empregos, segundo o
Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.”
RANKING DE
VISITAÇÃO
O ranking 2019 da organização internacional Themed Entertainment Association aponta
que o Termas dos Laranjais, de
Olímpia, com 1,84 milhão de
visitantes anuais, é o quinto parque aquático mais visitado do
mundo e único brasileiro entre
os dez mais visitados.
Segundo o levantamento,
quatro dos dez parques aquáticos mais visitados da América
Latina estão em São Paulo. Além
do Termas dos Laranjais, que lidera o ranking regional, aparece
o Magic City Water Park, de Suzano, com 681 mil visitantes, o
Thermas Water Park, de São Pedro, com 641 mil, e o Hot Beach,
também de Olímpia, com 608
mil. Os três tiveram um crescimento acima de 30% no número
de visitantes na comparação entre 2019 e 2018.

Acordo firmado nesta semana beneficia 15 mil trabalhadores
nas quatro unidades da Volkswagen no Brasil
Os metalúrgicos de São
Bernardo do Campo e Taubaté aprovaram, nesta semana,
acordos coletivos que garantem estabilidade de emprego
e retomada de investimentos
na Volkswagen.
Para o secretário-geral do
IndustriALL Global Union,
Valter Sanches, a vitória mostra a importância dos sindicatos, após o desmonte da legislação trabalhista no Brasil.
“Em uma conjuntura na
qual a legislação trabalhista
brasileira é destruída desse
2017 e sem nenhuma política
industrial para garantir a segurança dos empregos, esse
acordo do sindicato é muito
importante para os 15 mil trabalhadores (da Volks). Essa
estabilidade garante uma longevidade na produção da empresa e também impacta positivamente na cadeia produtiva”,
afirma, em entrevista a Glauco
Faria, no Jornal Brasil Atual.
O acordo do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC com a
Volkswagen, por exemplo, é
válido por cinco anos, e inclui
plano de demissão voluntária
(PDV) e garantia de emprego
para quem permanecer. Além
disso, está previsto o lay-off (até
o limite de 10 meses), congelamento de reajuste e nova tabela
salarial, entre outros itens.
De acordo com Valter, é
ideal que o país tenha uma
legislação trabalhista que
assegure a negociação coletiva, pois há uma disparidade
de forças entre patrão e empregado. “Sem uma política
industrial, os trabalhadores
ficam responsáveis por buscar acordos criativos”, alerta.
O acordo firmado beneficia 15 mil trabalhadores nas
quatro unidades da Volkswagen no Brasil. Os metalúrgicos de São José dos Pinhais
(PR) também aprovaram a
negociação. E os de São Car-

los (SP) farão assembleia na
próxima segunda-feira (21).
EXEMPLOS
PELO MUNDO
A necessidade de acordos coletivos e maior presença dos sindicatos nas negociações não se
dá só no Brasil. O secretário-geral da IndustriALL Global Union
afirma que há exemplos de negociações positivas em outros países, que conseguiram zelar pelos
direitos dos trabalhadores.
“Com o conglomerado espanhol Inditex, negociamos
um acordo global e a empresa
garantiu o pagamento dos seus
fornecedores, o que dá uma
estabilidade a médio prazo
para dois milhões de trabalhadores que estão em sua cadeia
produtiva”, destaca Valter.
Outros dois exemplos
lembrados por Sanches são
dos metalúrgicos de Barcelona, na Espanha, e da Alemanha. Na cidade catalã, a
Nissan anunciou, no final de
abril, que iria encerrar suas
operações na região. Entretanto, cerca de três mil trabalhadores diretos e outros 27
mil indiretos se uniram às entidades sindicais para impedir
o fechamento das fábricas.
“O resultado foi, primeiro,
o adiamento do fechamento
até 2021, sem demissão forçada e com a garantia de que
a fábrica será reaproveitada.
Já há um projeto para ser
comprada por uma fabricante
de baterias para carros elétricos”, relata o sindicalista.
“Outro caso grande foi na
Alemanha, por meio do Sindicato dos Metalúrgicos do
país que representa 1,5 milhão de trabalhadores. Eles
fizeram acordos com grandes
empresas, como a Mercedes,
e outras do setor de autopeças, como a Bosch. Essas
negociações garantiram empregos por 10 anos”, pontua
Valter Sanches. (Fonte: RBA)
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Governo paga sexta parcela do Merenda em Casa
para 3,3 mil estudantes da região de Barretos

Valor-base é de R$ 55 mensais para compra de alimentos;
benefício cai automaticamente para quem é cadastrado
O Governo de São Paulo
iniciou desde a segunda-feira (14) o pagamento da sexta
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 recebem novamente o subsídio no
valor de R$ 55 reais para a compra de alimentos. O repasse de
R$ 55 é subsidiado integralmente pelo governo de São Paulo.
PAGAMENTO É FEITO

PELO APP PICPAY
Assim como nos meses
anteriores, o pagamento será
feito por meio do aplicativo
PicPay, que pode ser usado
em qualquer smartphone.
Entretanto, os beneficiários

Governo abre 120 vagas do programa Novotec
Expresso nas regiões de Barretos e Franca
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, em parceria com o Centro
Paula Souza e secretaria da
Educação, está com 120 vagas
para cursos rápidos e gratuitos
de qualificação profissional do
programa Novotec Expresso,
nas regiões de Barretos e Franca. O aluno pode se inscrever
até o dia 23 de setembro pelo
site www.novotec.sp.gov.br.
Ao todo são 11 opções de
cursos desenvolvidos para
atender as demandas atuais do
mercado de trabalho e os interesses dos jovens.
Na região de Barretos serão 60 vagas e os municípios
contemplados com as turmas
são: Bebedouro e Olímpia,
com opções dos cursos de Excel Básico e Recepção e Atendimento ao Cliente. Em Franca são 60 vagas no total, nas
cidades de Ituverava e São
Joaquim da Barra, com cursos
de Recepção e Atendimento
ao Cliente e Criação de Conteúdos para Redes Sociais.
O programa Novotec é

voltado aos alunos do ensino
médio da rede pública e oferece cursos desenvolvidos para
alinhar as demandas atuais do
mercado de trabalho com as
necessidades dos jovens por
profissionalização mais rápida.
Neste ano, o Novotec
Expresso está com duas novidades: carga horária total
de 90 horas em três meses e
formato semipresencial, com
cursos nas áreas de Gestão e
Negócios, Tecnologia da Informação e Produção Cultural
e Design.
CURSO DE INGLÊS
A secretaria também fir-

mou parceria com a EF EducationFirst e está oferecendo 17 mil bolsas em curso
online e gratuito de inglês
por meio da plataforma EF –
EducationFirst aos estudantes do Ensino Médio da rede
pública estadual, Educação
de Jovens e Adultos (EJA) e
concluintes do Ensino Médio
de dezembro de 2018 e 2019.
As inscrições também podem
ser realizadas pelo site www.
novotec.sp.gov.br.
As aulas deverão ser concluídas em até três meses, podendo avançar nos níveis de
inglês dentro desse período.

Conab aponta queda de preços de cebola e
batata nos principais mercados atacadistas

A cebola registrou quedas
de dois dígitos nos percentuais dos preços comercializados no atacado em todas
as Centrais de Abastecimento (Ceasas) analisadas pela
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).
O arrefecimento já era
aguardado pela previsão da
maior intensidade da oferta,
bem como da diversificação
das áreas de produção nesta
época do ano, como aponta o
9º Boletim Prohort divulgan-

do na última quinta-feira (17).
Outra hortaliça que ficou
mais barata no último mês foi a
batata. A queda nos preços, no
entanto, está relacionada a uma
menor demanda, ainda retraída
com as medidas de contenção devido à COVID-19. A pouca procura favorece uma maior oferta
do tubérculo nos mercados.
Em compensação, o clima
frio em agosto foi um dos fatores
que contribuiu para a alta de preços registrada na comercialização
do tomate nos principais ataca-

distas do país. Como as temperaturas mais baixas desaceleram
o processo de maturação, o quilo
encareceu em R$ 2,15 na Central
de Abastecimento em Vitória/
ES, por exemplo. Em Goiânia a
alta chegou a 49,2%.
FRUTAS
O frio também favoreceu o
encarecimento do mamão no
atacado. As condições climáticas atípicas para a temporada
afetaram o amadurecimento
refletindo em uma menor oferta da fruta, principalmente nas
primeiras semanas de agosto.
Além do mamão, melancia
e maçã registraram aumento
nas Centrais analisadas. Já a
banana e laranja não tiveram
movimentos uniformes. No
entanto, a fruta cítrica tende a
apresentar um movimento altista uma vez que a atual safra
é menor que a anterior, o que
enxugou o volume e restringiu
os carregamentos que foram
para os consumidores finais.

São Paulo paga mais de R$ 350 milhões de
bônus para 166 mil servidores da Educação
Valor médio será de mais de R$ 2 mil; pagamento será efetuado no dia 25 de setembro
O governo de São Paulo vai
pagar cerca de R$ 350 milhões
em bônus para 166 mil servidores da Secretaria da Educação do
Estado. O benefício é calculado
a partir das notas do Índice de
Desenvolvimento da Educação
de São Paulo (Idesp) de 2019.
Os beneficiados atuam em
4.166 escolas que cumpriram
alguma parte da meta 2019. O
valor médio do bônus é supe-

rior a R$ 2 mil. O pagamento
ocorre, em parcela única, no
dia 25 de setembro.
Entre o total de servidores
que serão contemplados, 129
mil são professores de ensino
fundamental e médio. Mas,
além deles, diretores, agentes
de organização e equipes técnicas das escolas e órgãos centrais
também têm direito ao bônus.
Para chegar ao valor indivi-

dual, a secretaria considera se a
unidade avançou, atingiu ou superou a meta estipulada para o
período. Os servidores precisam
ainda ter trabalhado, no mínimo,
em dois terços do ano letivo.
Escolas que superaram
suas metas terão um adicional
de até 20% da Bonificação por
Resultados. Quando a meta
não é atingida, é calculado o
avanço proporcional da escola.

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.
“Ao pagar a sexta parcela do programa, mantemos
nosso compromisso em dar
assistência às famílias mais
vulneráveis neste período
tão complicado que enfrentamos”, afirma o secretário da
Educação Rossieli Soares.
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