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A POLITIZAÇÃO DA PANDEMIA - O jornalista e consultor político e de comunicação, Gaudêncio Torquato traz para nossa reflexão
mais um texto elaborado por ele, tratando dois temas de momento: pandemia e política. Segue.
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Associação Os Independentes celebra 65 anos
de valorização da tradição da cultura sertaneja
A Associação Os Independentes, criadora e promotora da Festa do
Peão de Boiadeiro de Barretos, maior evento do segmento na América
Latina, celebrou, na última quarta-feira, 15 de julho, seus 65 anos de fundação e de valorização da tradição da cultura sertaneja. “A cada ano é um
novo desafio para manter um diferencial e a qualidade que os visitantes
desejam em relação às atrações e estrutura. No entanto, nesse tempo,
ainda mantemos a cultura do peão estradeiro, aquele que tocava o gado
até o frigorífico. Os fundadores da associação tinham contato com esses
peões estradeiros, muitos dos quais eram filhos de fazendeiros. Essa é
a nossa essência e a nossa missão é manter essa tradição viva”, disse
Jerônimo Muzetti, atual presidente de Os Independentes.
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Academia do Rio
das Pedras funciona
normalmente
seguindo os
protocolos da saúde

COLÔMBIA

Professora Cristina solicita
reforma da quadra de esportes da
Escola “Gil Alexandre Borges”

A vereadora Professora Cristina solicitou ao executivo municipal a reforma da quadra de esportes da escola “Gil Alexandre Borges”, localizada no povoado de Laranjeiras. “Em épocas de chuva,
a água adentra pela quadra não permitindo que ela seja usada
para as aulas de educação física e nenhuma outra atividade. Infelizmente, nada foi feito nessa questão da quadra e a população
do povoado cobra uma posição da atual administração municipal”,
frisou a professora Cristina.
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Barretos recebe mais 10 respiradores do Governo do Estado
Confirmação é feita pelo secretário estadual ao prefeito municipal
O prefeito Guilherme Ávila anunciou que Barretos receberá mais 10 respiradores
do Governo do Estado, que
serão destinados para leitos
de UTI na UPA (Unidade de
Pronto de Atendimento).
“Os equipamentos chegam já
nesta semana e dentro de sete a
10 dias todos estarão em funcionamento”, afirmou o prefeito.
“É uma ótima notícia para
Barretos. Eu como prefeito do
município e representante de
nossa região junto ao Conselho
Municipalista, do qual fazem
parte o governador João Dória;

o secretário de Estado, Marco
Vinholi; e mais 16 prefeitos do
Estado, solicitei que fossem instalados mais leitos de UTI na cidade, para atender a população
que precisa ser hospitalizada
para atendimento de coronavirus. Na semana passada, na
última reunião que tivemos, Vinholi prontamente nos atendeu”,
agradeceu Guilherme Ávila.
O prefeito lembrou que de
38 leitos de UTI que Barretos
tinha, houve o aumento para
52 e de 16 de enfermaria, houve aumento para 40, na Santa
Casa. “Agora são mais 10 lei-

tos de UTI, suporte que serão
instalados na UPA para atender a população”, observou.
Em mensagem em vídeo, o
secretário Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), fez
uma saudação a Guilherme Ávila e disse que o Governo do Estado apoia Barretos, mais uma
vez, no combate ao coronavirus.
“São mais 10 respiradores
indo para o município, somados aos 16 respiradores enviados recentemente, que são
muito importantes ao combate ao coronavirus”, ressaltou o
secretário estadual.

Retirada de cobertura da rodoviária
permite acesso a vans mais altas

As obras no Terminal Rodoviário “Ari Ribeiro de Mendonça” seguem em Barretos. Nesta
semana a cobertura de concreto
para acesso ao saguão pela rua
32, entre as avenidas 37 e 39,
começou a ser demolida e o espaço será redimensionado para
a parada de mais de um veículo.
O secretário municipal de
Ordem Pública, Cláudio Muroni,
afirmou que a altura da cobertura
não permitia a entrada de vans.
“Era a mesma situação quanto às passarelas internas, que davam acesso às plataformas de
embarque e desembarque dos
passageiros, não permitindo a
passagem dos ônibus e numa
época tiveram que ser demolidas, pois quando da construção
da rodoviária os coletivos tinham uma altura e com o tempo
foram aumentadas devido a sua
estrutura”, disse Muroni.

A diretoria do Rio das Pedras
Country Club, através de seu presidente, Luís Antônio Silveira Moschiar, informa que a academia
está funcionando, normalmente,
das 6 às 21 horas, de segunda a
sexta-feira, para musculação. Os
treinos serão de até 50 minutos
e será permitido apenas 10 alunos por hora/aula e somente 05
alunos no horário das 12 às 13
horas. Os agendamentos serão
feitos PRESENCIALMENTE na
sede central e no dia anterior ao
treino. Na última sexta-feira, dia 3
de julho, em fiscalização realizada pela vigilância sanitária, a diretoria do RPCC foi elogiada como
excelente, como uma das únicas
da cidade que vem atendendo
dentro das normas estabelecidas
em combate ao Covid.
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Em seu 21º
livro, escritor faz
reflexões
sobre a morte

Defesa Civil alerta sobre
baixa umidade do ar e pede
para evitar queimadas
O escritor barretense, Braz
Augusto de Menezes, relata a
experiência de quase morte
em seu livro “Morte – glória e
louvor aos céus”. O livro aborda um desmaio que teve aos
38 anos de idade, que o levou
ao coma por uma semana.

“Quando o terminal foi
construído não havia vans e as
modernas têm altura incompatível com aquele espaço”,
observou o secretário.
As obras estruturais seguem
normalmente. A área de estacionamento dos ônibus ganhou novo
formato, agora transversal, conhecido como espinha de peixe.
Na esquina da rua 32 com a
avenida 39 foi otimizada uma
área criando vagas de estacio-

namento dos usuários. O ponto
de táxis localizado na avenida
37, está sendo remodelado,
criando um setor exclusivo
com um bolsão coberto, além
de intervenções na parte de jardinagem e paisagismo.
A reabertura do novo “Terminal Rodoviário” está prevista para agosto, condicionada aos protocolos do Comitê
de Contenção ao Covid 19 no
Estado de São Paulo.

Chácaras serão obrigadas a instalar lixeiras

Um aviso expedido pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Barretos está notificando os proprietários de chácaras em bairros urbanos do município, a instalarem na frente das propriedades, lixeiras para
aguardar que o lixo seja retirado pelo setor de coleta de lixo. A notificação avisa, também, aos proprietários,
que as tradicionais caçambas instaladas no Eco Ponto, serão retiradas a partir do dia 1º de agosto, por
isso, as lixeiras devem ser instaladas até este prazo, podendo causar a emissão de multa para o imóvel.
Com isso, a coleta de lixo passará a ser realizada duas vezes por semana, em dias a serem definidos.
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O SEM PARAR VOLTOU!
A baixa umidade relativa do
ar na região de Barretos preocupa e, por isso, a Secretaria Municipal de Defesa Civil alerta
a população. O índice medido
na última semana foi de 32,3%
em média. Nesta quinta (16) o
índice variou entre 20 e 30%,
quando o índice adequado tem
que ser, pelo menos, acima de
50%. Outra preocupação, além
da falta de chuva, é quanto às
queimadas,
principalmente
neste período de seca, quando o
risco aumenta.

A Defesa Civil alerta que é
crime e quem provocar queimada está sujeito a multas
que variam de R$ 540,00 a R$
2.800,00. “Não pode por fogo
em quintal, em frente em casa
e pastagens, e deve-se evitar
toco de cigarro no chão, pois
pode ser o começo de uma
queimada”, observa o secretário municipal de Defesa Civil,
Manoel Messias Santos Neto
(foto). A fiscalização é feita
pela Secretaria de Agricultura
Meio Ambiente.
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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

A politização da pandemia

O jornalista e consultor político e de comunicação, Gaudêncio Torquato traz para nossa reflexão
mais um texto elaborado por ele, tratando dois temas de momento: pandemia e política. Segue.
Cada coisa em seu lugar.
Ou, em outros termos, cada
macaco em seu galho.
A popular expressão aconselha que cada pessoa deve exercer o que é de sua competência,
fazer o que é de sua atribuição,
sem mexer em coisas que desconhece. Cada um na sua.
O conselho cai bem nesses
turbulentos tempos em que o
Covid-19 foi puxado das salas
da medicina para o palanque
político. A pergunta é inevitável: permanecesse no campo
da ciência, esse mortífero vírus
teria matado tanta gente, aqui e
alhures? Caso os governantes
tivessem adotado as recomendações de especialistas, esse
vírus, que mede bilionésimos
de um metro, teria infectado
mais de 12 milhões de pessoas
no mundo (dados desta 5ª feira) e matado até agora cerca de
600 mil pessoas?
Para ficarmos em nossas
plagas, se o presidente Jair Bolsonaro não fosse uma das principais alavancas da politização
da pandemia, se governadores e
prefeitos tivessem adotado medidas tecnicamente necessárias
desde os tempos iniciais da crise
sanitária, concentraria o Brasil
14% dos diagnósticos do planeta, com 1,7 milhão de infectados
e cerca de 70 mil mortes?
A resposta de bom senso
apontaria para uma quantidade bem menor. O que leva à
conclusão: a falta de cumprimento de preceitos da ciência
por parte dos gestores públi-

cos tem sido responsável pela
mortandade que se espalha,
puxando para as nossas cabeças a ideia de que, sob esse
prisma, estaria sendo cometido um genocídio.
O fato é que a doença foi
conduzida aos laboratórios
da política, em que dirigentes tentam descobrir remédios
para tirar proveito da situação,
em que se indicam drogas rejeitadas por organismos internacionais de saúde pública,
infectologistas e biólogos, em
que muitos vestem o manto de
salvadores do povo, em que se
puxa a fé das massas para o
balcão das oportunidades.
Receitar a tal da hidroxicloroquina ou o vermífugo ivermectina, apenas com ligeiras
indicações de que são remédios
potencialmente fortes contra
o vírus, sendo que em relação
ao primeiro há consenso sobre
graves danos colaterais, não é
um ato de insanidade, desrespeito às recomendações científicas, irresponsabilidade no
trato da saúde pública?
As massas tendem a imitar as práticas de seus líderes.
Se o presidente da República, do alto de sua autoridade,
toma ele mesmo a droga não
recomendada por organismos
internacionais, por que não devemos fazer o mesmo? Milhares de pessoas assim pensam.
Pior ainda é deduzir que muita gente poderá morrer sob os
efeitos deletérios do remédio.
Por isso, a orientação sobre

prevenção, os hábitos de higiene, a quarentena e a reabertura
cuidadosa das atividades comerciais, entre as principais
medidas, integram o circuito
do bom senso. Até surgir a tão
esperada vacina, quaisquer outras iniciativas entram no buraco negro da especulação.
Não há outra conclusão
para as ações demagógicas que
algumas autoridades estão realizando: compram milhões de
comprimidos das drogas aqui
referidas e as distribuem às
populações. Numa importante
e linda cidade de um Estado do
Sul, o prefeito faz distribuição
de ivermectina como um programa de saúde pública.
Ao que se comenta, como
não há efeitos colaterais, o programa é bem aceito, sob o crivo
de médicos que fazem a ironia:
“esses placebos pré-eleitorais, essas gotinhas de cânfora
homeopática distribuídas em
vidrinho ao povo (coisa que
começou em março), esses vermífugos têm efeito zero. Com
uma certeza: quem morrer por
aqui, seja do que for, morrerá
sem sarna, piolho ou vermes”.

Infelizmente, a politização
da pandemia vai continuar a animar por mais algum tempo as
alas bolsonaristas e adversários,
pois isso interessa aos pólos extremos do arco ideológico. Mas
é possível constatar que o copo
das querelas e acusações recíprocas começa a transbordar.
Só mesmo os 15% dos
fiéis radicais do bolsonarismo
e um índice até menor da extrema esquerda apreciam este
tiroteio verbal.
Felizmente, o Facebook
está excluindo cerca de 80 contas de seu espaço, acusadas de
manipulação por integrantes
do tal “gabinete do ódio”, instalado no Palácio do Planalto.
Uma companhia do tamanho e
respeitabilidade do Facebook
não faria isso sem provas. Por
isso, devemos acreditar no arrefecimento da polarização.
Ademais, fortes contingentes das classes médias, a partir
do influente grupo de profissionais liberais, já estão saturados
de tanta radicalização. Tendem
a se afastar dos extremos. Só
não enxergam tal tendência, cegos da mente. A conferir.

Opinião

Fakenews e liberdade de expressão:
como chegar a um denominador comum?
Em meio a um turbilhão de
notícias do dia a dia, um novo
debate surge com a premissa
de mais uma vez polarizar a
sociedade. O Projeto de Lei
(PL) 2.630/2020, elaborado
com o objetivo de combater
a disseminação de notícias
falsas, recentemente foi aprovado no Senado Federal e, ao
que tudo indica, está longe de
ser uma unanimidade.
Sim, a produção e o compartilhamento de notícias falsas devem ser repudiados e
combatidos, evitando assim
que prejudiquem pessoas,
empresas, causas e tudo mais
o que uma mentira pode destruir em apenas um clique.
Por outro lado, o projeto de
lei, que é denominado como
Lei Brasileira de Liberdade,
Responsabilidade e Transpa-

rência na Internet, levantou
questionamentos e segue dividindo opiniões. Entre os pontos que causam divergências,
está a possibilidade de rastreamento de mensagens em aplicativos, como o WhatsApp.
Os defensores da iniciativa dizem que a partir desse
dispositivo ficará mais fácil
identificar o responsável pelo
compartilhamento de conteúdo falso. Em contrapartida,
especialistas afirmam que tal
ação fere o direito ao sigilo
nas comunicações.
No Senado Federal, o assunto também gerou bastante
polêmica e discordância entre
os parlamentares, uma vez que
o projeto 2.630/2020 foi aprovado com 44 votos a favor e
32 contrários, além de quatro
relatórios que precisaram ser
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apresentados antes da votação.
Em consulta pública sobre o
projeto feita no site do Senado,
foram 424,8 mil votos contra o
projeto de lei das fake news e
352,2 mil a favor, comprovando que o entendimento sobre o
assunto está longe do fim.
Em um mundo quase 100%
digital, é imprescindível combater a disseminação de fakenews
nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir o
direito à liberdade de expressão.
Diante de tanta polêmica,
como chegar a um denominador comum? Essa é a equação
que a Câmara dos Deputados
terá de resolver. Pelo bem da

democracia, vamos torcer para
que os parlamentares estejam
com a matemática em dia.
AntônioTuccílio
Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)

A engenharia
que não pára

Nos últimos meses temos
enfrentado uma pandemia,
totalmente
inimaginável.
Profissionais de diversas
áreas foram obrigados a deixar seus locais de trabalho,
por conta das determinações
legais de isolamento social.
Mas, a exemplo de médicos, enfermeiros, cientistas,
profissionais de transporte e
da alimentação, entre outros,
os engenheiros civis, eletricistas, agrônomos, profissionais das geociências e tantos
outros seguiram em campo.
Obras essenciais que já
estavam em andamento não
pararam, a produção agrícola
se manteve em alta e, assim,
os alimentos continuaram a
chegar à população.
Para se ter uma ideia, o
Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) de 2020,
de acordo com dados atualizados em maio, está estimado
em R$ 703,8 bilhões, 8,5%
acima do obtido em 2019 (R$
648,4 bilhões). O valor é recorde desde que iniciou a série histórica, em 1989.
Por sua vez, as lavouras
tiveram alta de 11%, com
R$ 469,8 bilhões, e a pecuária obteve R$ 234 bilhões,
acréscimo de 3,9% do observado no ano passado.
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE
) prevê uma safra recorde no
Brasil para 2020, com produção de 245,9 milhões de
toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Com o
novo Plano Safra 2020/2021,
que entrou em vigor no dia
01 de julho, o governo federal
disponibilizou R$ 236,3 bilhões para apoiar a produção
agropecuária nacional, alta de
6,1% (mais R$ 13,5 bilhões)
em relação à safra anterior.

Já na área da construção
civil, dados da Associação
Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias (Abrainc) mostram que até o dia 10 de julho, o setor tinha 791 obras
em andamento, com 61.171
trabalhadores (diretos e indiretos) em atividade.
O setor adotou procedimentos rigorosos e tomou todos os cuidados necessários de
prevenção e combate ao novo
coronavírus. Essa amostra
contém 36 empresas e representa grande parte das maiores
incorporadoras do Brasil.
Na área de telecomunicações, a implementação do 5G
no Brasil tem potencial para
gerar um aumento de um ponto percentual no PIB do País
em média por ano entre 2021
e 2035. A possibilidade é de
ganho de US$ 1,1 trilhão no
PIB nacional. A estimativa foi
divulgada na edição digital da
Futurecom, nesta semana.
Vale também destacar que
na engenharia elétrica, a potência instalada de geração
solar fotovoltaica do Brasil
apresentou crescimento de
cerca de 1 GW entre janeiro
e maio de 2020, de acordo
com dados da Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (ABSOLAR).
O volume total do país atingiu a marca de 5,5 GW.
Todos estes exemplos
mostram que, seguindo todas
as recomendações dos órgãos
de saúde, os engenheiros civis, eletricistas, agrônomos,
profissionais das geociências
e tantos outros são essenciais
para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Joni Matos Incheglu
Engenheiro civil, é diretor
administrativo do Crea-SP
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Existe no silêncio, uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta.” (Fernando Pessoa)

Dia desses, dona Esbelta Cândida de Lima comemorou seus 87 anos, com direito a bexigas e muitos parabéns, no Hospital São
Judas Tadeu, onde encontra-se internada. A família agradece a toda equipe do hospital pelo carinho e cuidado.

Amanhã (18) é dia de cantar parabéns para Valdir Ferreira
Bonfim, que comemora mais um ano de vida, e na ocasião
ele recebe o carinho da esposa Sonia Bonfim (foto),
dos filhos Marcelo, Denise, Valdir Jr, Ana Carolina e Matheus,
netos e demais familiares. Felicidades!

A terça-feira (14) foi de festa em torno de Micheli Ramadan Camolesi
pelos seus 39 anos. Na data, o carinho especial ficou por conta do marido Álvaro
Zapella Camolesi (foto), amigos e familiares. Parabéns!

Em comemoração intimista pelo seu 1°
mês de namoro na terça-feira (14), Phelipe Itigy surpreendeu a namorada Tuana
Machado com jantar romântico no Andejo Gastrobar, numa noite memorável,
com direito a um cardápio delicioso que
foi preparado com muito carinho, e claro,
com todas as medidas de segurança.

A quarta-feira (15) foi dia de bolo, guaraná e parabéns para os gêmeos
Gabriel e Alice Lambert Quirino que completaram seu 1° aninho. O
aniversário é dos filhos, mas o presente é dos pais Valdemar e Karoline que se
divertem com as travessuras dos pequenos. (foto: Camila Siqueira)

O jogador de
futebol, Marcos
Vinícius Lambert,
ou simplesmente
Alemão, é um
exemplo de pai,
filho, irmão e
marido, e celebra
hoje (17) mais
um ano de vida, e
comemora a data
ladeado da esposa Aline (foto),
dos filhos Lara e
Matheus e familiares. Parabéns!

Quarta-feira (15) foi de festa para Renato
que celebrou seu aniversário. O carinho
ficou por conta dos filhos, Priscila, Renato
Souza, Renato Júnior e Caio, de sua mãe Zilá,
e dos irmãos, Silvana e Valter. Parabéns!

Isadora Soares de Souza, ficou um charme só de Minnie em sua
festa temática de aniversário na última terça-feira (14), onde
completou três anos. Os presentes, beijos e paparicos ficaram
por conta dos pais João Jr e Cristiane e do irmãozinho Filipe.
Felicidades Isadora! Foto: Danilo Cadam
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Casa Transitória André Luiz recebeu cestas básicas da prefeitura
O secretário municipal da
Saúde, Alexander Stafy Franco, acompanhado do chefe de
gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, André Rebor, realizou a entrega de
50 cestas básicas para a Casa
Transitória André Luiz. A colaboradora da instituição, Ana
Lúcia de Souza, acompanhou

Decreto traz mudanças
na Previdência Social
O governo publicou um
decreto recentemente que
trouxe mudanças nas regras
previdenciárias, entre elas, o
reconhecimento da qualidade
de segurado para trabalhadores que até então contribuíam,
mas a situação não estava regulamentada.
Entre as profissões estão
os motoristas de aplicativos
e trabalhadores intermitentes,
que cobrem folgas ou são chamados nos finais de semana.
Outra alteração foi a extensão de direitos previdenciários
ao trabalhador doméstico, que
agora terá cobertura de benefícios acidentários, como auxílio
por incapacidade temporária e
aposentadoria por incapacidade permanente. Estes são
os “novos nomes” do auxílio-doença e da aposentadoria por
invalidez, respectivamente.
Entre as recentes mudanças apresentadas também
está a alteração da contagem
de tempo que pode facilitar a
aposentadoria.
Antes da Reforma da Previdência, para determinar o
tempo de contribuição do segurado, o INSS contava os
dias exatos trabalhados. 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.
Mas, conforme o decreto,
serão computados os meses,
independentemente da quantidade de dias que trabalhou: a
contagem do tempo de contribuição passa a ser de dois meses, considerando os meses de
março e abril.
Para a nova contagem de
tempo de contribuição é preciso que a remuneração do
trabalhador, que serve como
base para a contribuição previdenciária, seja igual ou su-

perior ao salário mínimo (R$
1.045 em 2020).
É importante ressaltar que
a entrada em vigor é imediata, mas o INSS ainda terá que
adaptar o sistema para a nova
contagem de tempo e publicar
uma instrução normativa para
a autarquia.
ADIANTAMENTO DO
13º DE APOSENTADOS
SERÁ EM AGOSTO
Acabou a romaria à Brasília
e o pires na mão todo ano. O governo bateu o martelo e o INSS
pagará o adiantamento do 13º
salário de aposentados e pensionistas do INSS em agosto.
Serão duas parcelas: uma
de 50% sem descontos em
agosto (que começa a sair
nos últimos cinco dias úteis
de agosto e vão até os cinco
primeiros dias úteis de setembro) e o restante em novembro, junto com os benefícios
mensais e os débitos de Imposto de Renda, se for o caso,
e da primeira parcela. A mudança entrará em vigor em 1º
de janeiro de 2021.
Nos últimos anos, o governo já vinha fazendo o
pagamento do 13º de forma
parcelada, mas sempre precisou editar um decreto específico para isso.
Quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão também
têm direito a receber o 13º salário. Já os inscritos no Benefício por Prestação Continuada
(BPC), que é pago a idosos e
deficientes de baixa renda não
têm direito ao abono natalino.
As informações acima são
de Rita Riff, advogada especializada em Direito Previdenciário. Ela, também, é
diretora do Brazilian Prev
Consultoria em Previdência
no Brasil e exterior.

a visita e entrega das doações.
A instituição de longa
permanência atende atualmente mais de 100 pacientes, com cinco refeições
diárias, todos residindo nos
quartos distribuídos pelos
quatro pavilhões do local.
A prefeitura mantém convênio com a Casa André

Luiz, proporcionando também assistência em saúde,
serviço social e suprindo outras necessidades.
Neste período de pandemia da Covid-19, a entidade
teve mais de 60 pacientes contaminados e a prefeitura tem
dado suporte extra, realizou a
testagem em todos os atendi-

dos, equipe de colaboradores
e voluntários; e vem ajudando
mensalmente com a doação de
máscaras, aventais descartáveis e outros EPIs para os colaboradores, medicamentos e
o trabalho diário de dois médicos que atendem diretamente
os pacientes que apresentaram
sintomas da doença.

Defesa Civil alerta sobre baixa umidade do ar
e pede que população não faça queimadas
A baixa umidade relativa
do ar na região de Barretos
preocupa e, por isso, a Secretaria Municipal de Defesa Civil alerta a população. O índice medido na última semana
foi de 32,3% e o índice adequado tem que ser, pelo menos, acima de 50% até 80%.
“Deve-se ingerir bastante líquido e evitar aparelhos como
ar condicionado. O melhor é o
umidificador”, observa o técnico da secretaria, Euzébio Anibal
Júnior, Zebinho. Outra preocupação é quanto às queimadas,
principalmente neste período de
seca, quando o risco aumenta.
A Defesa Civil alerta que é
crime e quem provocar queimada está sujeito a multas que variam de R$ 540,00 a R$ 2.800,00.
“Não pode por fogo em
quintal, em frente em casa e
pastagens, e deve-se evitar toco
de cigarro no chão, pois pode
ser o começo de uma queimada”, observa o secretário municipal de Defesa Civil, Manoel
Messias Santos Neto. A fiscalização é feita pela Secretaria de
Agricultura Meio Ambiente.
AÇÕES
Manoel Messias revelou
que a Defesa Civil vem atuando em várias frentes e orientando a população. Entre as

ações, uma das mais relevantes foi acionar o Ministério
Público, Defensoria e OAB,
sobre o risco crescente no trecho da rua 24 entre as avenidas 11 e 13, onde as obras da
Fundo de Vale estavam paralisadas devido ação judicial.
“Havia risco de um dano
muito grande ali, mas a questão
foi resolvida, a ponte reconstruída sobre o Córrego do Aleixo e
o tráfego liberado”, destacou.
O combate a incêndio em
vários pontos da cidade e zona
rural, interdição de imóveis con-

denados, ações envolvendo queda de árvores, com intervenções
e desobstrução realizadas pelos
bombeiros municipais, que fazem parte da Defesa Civil, estão
entre os serviços realizados.
Outro fato que chamou a
atenção foi uma simulação de
vazamento de gás amônia, nas
proximidades da Santa Casa,
que contou com a participação
do SAMU, Bombeiros Militares, Santa Casa, Secretaria de
Ordem Pública e alunos da Faculdade de Medicina.
“A simulação foi muito

importante para dimensionarmos que o fazer numa ocorrência deste tipo”, afirmou
Manoel Messias.
O secretário destacou, também, a participação em seminários, na simulação de segurança
realizada pelo Tiro de Guerra
na sede da prefeitura e o trabalho da Defesa Civil na vinda da
Esquadrilha da Fumaça que fez
uma apresentação no Aeroporto
Chafei Amsei, levando milhares
de pessoas ao aeroporto e adjacências, espetáculo que agradou
muito o publico presente.

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), da última
terça-feira (14), um decreto que
prorroga os prazos para celebrar
acordos de redução proporcional de jornada e de salário, e de
suspensão temporária do contrato de trabalho para efetuar o
pagamento dos benefícios emergenciais descritos na lei 14.020,
de julho deste ano.
A lei em questão cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que institui benefícios para
o enfrentamento à pandemia

do novo coronavírus no setor
econômico, como o Benefício
Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda e auxílio emergencial de R$ 600.
Segundo o decreto, o prazo máximo para celebrar acordo de redução proporcional da
jornada de trabalho e de salário
fica acrescido de 30 dias, completando um total de 120 dias.
O prazo máximo para celebrar
acordo de suspensão temporária
do contrato de trabalho fica acrescido de 60 dias, de modo a completar também o total de 120 dias.

O texto determina, ainda,
que a concessão e o pagamento do benefício emergencial
de preservação do emprego e

da renda e do benefício emergencial mensal, descritos na lei
14.020, ficam condicionados às
disponibilidades orçamentárias.

Decreto prorroga prazos para reduzir jornada,
suspender contrato e pagar benefícios
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COLOMBIA

Professora Cristina solicita reforma da quadra
de esportes da Escola “Gil Alexandre Borges”

Em fevereiro deste ano,
em uma das sessões da Câmara Municipal de Colômbia, a
vereadora Professora Cristina
solicitou ao executivo municipal a reforma da quadra de
esportes da escola “Gil Alexandre Borges”, localizada no
povoado de Laranjeiras.
A indicação, que foi aprovada, ė uma das solicitações
dos munícipes do povoado,
que usam a quadra para desenvolver muitas atividades
além de esportes.
“Em épocas de chuva, a

água adentra pela quadra não
permitindo que ela seja usada
para as aulas de educação física e nenhuma outra atividade.
Além disso, o piso possui muitas rachaduras e muitos outros itens estão deteriorados”,
apontou a vereadora e professora Cristina, justificando os
motivos de sua solicitação.
O povoado de Laranjeiras
pertence ao município de Colômbia e a quadra desta escola
se encontra sem reformas há
muitos anos.
“A população anseia por

essa reforma, que vai beneficiar
em muito os alunos. Infelizmente, como já foi dito, nada
foi feito nessa questão da qua-

dra e a população do povoado
cobra uma posição da atual administração municipal”, frisou
a professora Cristina.

COTIDIANO
Hospital de Amor cria protocolo para retomar os
Academia do Rio das Pedras funciona
atendimentos em suas unidades de prevenção
normalmente seguindo os protocolos da saúde
Estratégia respeita os diferentes cenários locais frente à pandemia
e prioriza os casos por probabilidade de desenvolvimento de câncer

O Hospital de Amor, que
há quase quatro meses precisou interromper as atividades
de 15 das suas 18 unidades
voltadas para prevenção de
câncer em todo o país, por
conta da pandemia do novo
coronavírus, acaba de criar
um protocolo para retomada
gradual dos atendimentos.
O protocolo respeita, não
apenas a necessidade no retorno dos exames preventivos oferecidos, mas também garante a
segurança de pacientes e profissionais de saúde a partir dos cenários locais frente à pandemia.
De acordo com a médica
radiologista do Instituto de
Prevenção do HA, dra. Sílvia
Sabino, o protocolo é resultado de uma ação conjunta
de profissionais de diversos
setores da instituição, com o
suporte do Colégio Brasileiro
de Radiologia e do instituto
holandês The Dutch Nacional
Expert and Training Center
for Breast Cancer Screening
(LRCB), além da participação
de profissionais parceiros do
Canadá e Reino Unido, que
disponibilizaram suas próprias
orientações de retomada.
A médica explicou que a
urgência em reabrir as unidades leva em consideração o
volume de exames realizados

por mês pelo hospital antes
da pandemia, que chegava a
20 mil no total, e o tempo que
pode demorar em acomodar
a fila de pacientes que se formou com a paralisação.
Esse número é estimado,
até o momento, em 80 mil
pessoas. “Nós temos um problema muito grande, pois,
com certeza, teremos um atraso em termos de diagnóstico”,
ressaltou a médica.
O protocolo do Hospital
de Amor ditará regras de biossegurança para todas as unidades e irá se basear no risco
de desenvolvimento de câncer
dos pacientes para organizar
a prioridade no atendimento,
acolhendo, em um primeiro
momento, pacientes com resultados de exames anteriores
com alto risco de câncer e pacientes com mutação genética;
depois, pacientes com risco
intermediário e, por último, os
indivíduos para realização de
rastreamento em geral.
Com unidades espalhadas
por diversas regiões do Brasil,
houve também a preocupação
com as realidades locais frente à pandemia.
“Então, criamos uma ferramenta, que está dentro da plataforma RedCap (utilizada para
gestão de dados na instituição),

a qual todas as unidades têm
acesso por meio de um profissional responsável cadastrado;
por lá, são inseridos alguns
dados da situação local, como
o número de casos diagnosticados internados, números de
leitos de UTI e enfermaria ocupados e disponíveis, além da
capacidade de atendimento que
a unidade tinha antes da pandemia”, detalha dra. Silvia.
Segundo ela, automaticamente a ferramenta calcula
em que fase da pandemia a
unidade está, qual o risco de
contaminação e qual é a porcentagem de funcionamento
com que a unidade pode trabalhar, determinando, inclusive, o número máximo de atendimentos permitidos por dia.
Futuramente, quando forem retomados os atendimentos de rastreamento populacional de baixo risco, uma
nova ferramenta será incorporada ao protocolo.
Resultado de uma parceria
com o Massachusetts General
Hospital de Harvard e o Massachusetts Institute of Technology (MIT), o dispositivo utilizará inteligência artificial para
estabelecer a prioridade no
atendimento, a fim de reduzir
o impacto que poderia ser causado por diagnósticos tardios.

A diretoria do Rio das Pedras Country Club, através de
seu presidente, Luís Antônio
Silveira Moschiar, informa
que a academia está funcionando, normalmente, das 6 às
21 horas, de segunda a sexta-feira, para musculação.
Os treinos serão de até 50
minutos e será permitido apenas 10 alunos por hora/aula e
somente 05 alunos no horário
das 12 às 13 horas.
Os agendamentos serão
feitos PRESENCIALMENTE
na sede central e no dia anterior ao treino. Os horários de
agendamentos serão:
▪ Para treinar no período
da manhã, das 6 às 12 horas,
o agendamento será feito das
6 às 12 horas.
▪ Para treinar no período da
tarde ou noite, o agendamento
será feito a partir das 13 horas.
Os alunos poderão treinar
todos os dias e só será agendado para aqueles que estiverem com as mensalidades em
dia. O sócio titular ou cônjuge
presente só poderá agendar o
treino para 01 pessoa do título. Seus dependentes não
poderão agendar para outros
dependentes ou titular e, também, não será permitido agendar para outros títulos.
As aulas de Spinning e Pilates estão de volta. Confira os
horários:
SPINNING: Serão distribuídas 10 senhas, 30 minutos
antes de começar as aulas.
Os alunos deverão esperar na
parte externa da academia e
secretaria.
▪ Segunda, quarta e sexta-feira: 6h15 às 7 horas
▪ Terça e quinta-feira:
10h15 às 11 horas
▪ Segunda a sexta-feira:
18h15 às 19 horas
PILATES: Serão entregues
10 senhas, 30 minutos antes da
aula começar. Os alunos deverão aguardar na parte externa
da academia e secretaria.
▪ Terça e quinta-feira: 7 às
8 horas
▪ Terça, quarta e quinta-

-feira: 16 às 17 horas e 17 às
18 horas
É obrigatório o uso de máscaras durante o treino e cada
aluno deverá levar sua toalha e
squeeze. Ressaltamos também
que alunos com 60 anos ou
mais não poderão frequentar
qualquer aula. As demais atividades continuam suspensas.
“Nós estamos respeitando
as normas do novo decreto
municipal nº 10.595, de 6 de

julho de 2020. Pedimos a compreensão de todos para que os
treinos sejam realizados em
segurança”, diz o presidente.
Na última sexta-feira, dia
3 de julho, em fiscalização
realizada pela vigilância sanitária, a diretoria do RPCC
foi elogiada como excelente,
como uma das únicas da cidade que vem atendendo dentro
das normas estabelecidas em
combate ao Covid.
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Associação Os Independentes celebra 65 anos
de valorização da tradição da cultura sertaneja
A entidade, criadora e promotora da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, mantém suas diretrizes
originais de apoio às entidades assistenciais e de fomento à cultura sertaneja e ao esporte rodeio
A Associação Os Independentes, criadora e promotora
da Festa do Peão de Boiadeiro
de Barretos, maior evento do
segmento na América Latina,
celebrou, na última quarta-feira, 15 de julho, seus 65 anos de
fundação e de valorização da
tradição da cultura sertaneja.
A entidade, criada em
1955, por um grupo de 20 jovens que realizaram a primeira
edição do evento no ano seguinte, mantém suas diretrizes
originais de apoio às entidades
assistenciais, de fomento da
cultura sertaneja e do esporte rodeio, e homenagem aos
peões estradeiros que desbravaram o interior do país.
O clube, que depois se tornou associação, foi fundado
por Abdo El Karin Gemha,
Antônio Renato Prata, Dino
Eugênio Scannavino, Edson
Gemha, Élio Alves Garcez,
Floriano Machado Coutinho,
Horácio Tavares de Azevedo,
Hosny Daher, Jamil Nicolau
Mauad, Joaquim Luiz Goulart, José Sebastião Domingos,
Licínio Gomes da Silva, Luiz
Agostinho da Silva Brandão,
Osvaldo Monsef, Orlando
Araújo, Paulo Coimbra, Paulo
Pereira, Rubens Bernardes de
Oliveira, Rubens de Oliveira e
Saulo Junqueira Franco.
Para a realização do evento, o grupo contou ainda com
a entrada de mais 12 membros (Carlos J. T. de Andrade,
Carlos Roberto Galli, Cássio
Junqueira Nogueira, Cyrano
Diniz Pereira, Hélio Bruno
Barbosa, João dos Santos Filho, José de Ávila Lima, Orestes de Ávila Lima, Otávio F.
Andrade, Rhateb Cury, Udelson Gemha e José Brandão
Tupynambá), que iniciaram,
em 1956, a primeira festa em
uma lona de circo.
De acordo com Jerônimo
Muzetti, atual presidente de
Os Independentes, o evento
vem se aprimorando a cada
edição, mas sempre mantendo as raízes e os princípios do
grupo fundador.
“A cada ano é um novo
desafio para manter um diferencial e a qualidade que os
visitantes desejam em relação
às atrações e estrutura. No

Conferência tem como objetivo a aprovação da
minuta de reivindicações, o plano de lutas e a
estratégia de organização e atuação

Primeira Festa no Parque do Peão, em 1985 um momento histórico para Os Independentes

entanto, nesse tempo, ainda
mantemos a cultura do peão
estradeiro, aquele que tocava o gado até o frigorífico.
Os fundadores da associação
tinham contato com esses
peões estradeiros, muitos dos
quais eram filhos de fazendeiros. Essa é a nossa essência e
a nossa missão é manter essa
tradição viva”, diz Muzetti.
Para Antônio Renato Prata, o Pratinha, 92 anos, um
dos fundadores e primeiro
presidente do clube em 1955,
é motivo de muito orgulho ver
a proporção que o evento e a
associação conquistaram.
“Fico muito envaidecido
com tudo isso, por ter plantado
essa semente. Ninguém imaginava isso tudo que aconteceu.
Pensávamos em uma festa regional, pequena e foi um progresso muito grande. Agora o
legado está aí”, afirma Pratinha.
De acordo com Mussa Calil
Neto, presidente de Os Independentes nos anos de 1984 e 1985,
a associação é muito importante
para a preservação da cultura e
história do peão de boiadeiro e
toda tradição sertaneja.
“A finalidade de Os Independentes é preservar o cenário do peão de boiadeiro por
meio da cultura, da música,
da vestimenta, do vocabulário
e da culinária. Além de apoiar
as instituições de toda cidade,
já que desde a sua fundação a
associação, que era um clube,
tem entre as diretrizes de seu
estatuto as ações beneméritas.
Atualmente, o maior parceiro é

o Hospital de Amor, onde hoje
a Associação Os Independentes
tem um pavilhão que leva seu
nome, como uma homenagem
da Fundação Pio XII, mas todas instituições têm seu espaço
e contam com o apoio de Os
Independentes”, diz Calil Neto.
O ex-presidente, que foi o
responsável pela iniciativa de
transferir o evento para a área
onde, atualmente, é o Parque
do Peão, afirma que toda
infraestrutura da festa tem
como objetivo a manutenção
da história e da cultura.
“Ficamos vários anos no
recinto Paulo de Lima Correa, que era emprestado, mas
quando mudamos foi possível
montar o museu e todos os espaços. Atualmente, a Festa de
Barretos tem uma projeção tão
grande como o futebol e o carnaval, além de levar o nome de
Barretos para todo o Brasil e
exterior”, diz Calil Neto.
O prefeito de Barretos,
Guilherme Ávila, reforça a
importância da festa para a
projeção da cidade e para a
economia de toda região.
“O clube Os Independentes
tem uma relevância sem precedentes na história de Barretos.
Ele é responsável por levar o
nome da cidade para todo o
mundo. Barretos é muito mais
conhecida no Brasil e fora do
país do que muitas capitais
graças a festa do peão. A associação Os Independentes gera
emprego, renda, atrai o turismo para a cidade de Barretos
e é o maior garoto propaganda

que nós temos”, afirma Ávila.
O presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata,
também destaca a relação de
proximidade e a importância
de Os Independentes na história da instituição de saúde que
também é uma referência no
Brasil e no exterior.
“A história de Os Independentes e do Hospital de Amor, se
fundem, por meio das ações sociais, principalmente, por meio
do rodeio. Foi durante a gestão
do Mauri Abud Wohnrath, em
1993, que o hospital também
começou a receber a visita de
empresários, artistas e autoridades, que passaram a contribuir
e a projetar a instituição. É um
orgulho ter uma associação com
essa expressão e um rodeio que
está entre os três maiores do
mundo”, diz Henrique Prata.
LEGADO
Para Jerônimo Luiz Muzetti um dos grandes desafios das próximas gerações é
sempre defender o legado dos
fundadores. “Sem a iniciativa
de fundação do então clube,
jamais teríamos chegado até
aqui. Fazemos o mais antigo
e tradicional evento do gênero
na América Latina. Expandimos para eventos de outros
setores e temos responsabilidades com a comunidade”,
afirma o presidente.
Entre os fundadores do
clube e da Festa, cinco estão
vivos: Antonio Renato Prata,
Horacio Tavares de Azevedo,
Orlando Araújo, José Brandão
Tupynambá e Paulo Pereira.

Cuidados de higiene no delivery de alimentos
devem estar presentes em todas as etapas do processo
Se antes da pandemia de Covid-19 os cuidados na preparação e manuseio de alimentos já
eram necessários, agora, mais do
que nunca, é essencial assegurar
à população uma alimentação
com total garantia de condições
higiênico-sanitárias fora do lar.
Ainda que as regras de flexibilização da quarentena estejam
variando semana a semana e impedindo os restaurantes de voltarem
à atividade, os estabelecimentos
que oferecem refeições e alimentos via delivery estão a todo vapor.
Por isso, a recomendação
dos profissionais da área é:
utilizar cada vez mais as boas
práticas de higiene para evitar
qualquer tipo de contaminação
que acarrete prejuízo aos proprietários e clientes.
Para a nutricionista e docente do Senac Barretos, Elaine
Pisano, não se trata apenas de
lavar as mãos antes de manu-

Bancários realizam sua
22ª Conferência Nacional
nesta sexta e sábado

sear um alimento.
“Para garantir a segurança e
a saúde do consumidor, existe
todo um processo que começa
lá com o fornecedor. Não dá
para entregar um prato de qualidade, se a matéria-prima não
for de qualidade. É preciso que
o cuidado vá desde a compra do
produto, passando pelo armazenamento, limpeza do ambiente,
preparo, embalagem e até entrega”, explica Pisano.
A docente ressalta ainda
uma importante mudança de
comportamento no segmento alimentício que foi causada
pela Covid-19: a inclusão dos
entregadores como parte fundamental do sistema.
“O sucesso de um negócio
também está na entrega e, com
o aumento do delivery, as pessoas estão reparando mais nesse
processo. Se antes a responsabilidade dos donos de restaurantes

terminava ao embalar o prato e
dar na mão do entregador, agora não é bem assim. Os estabelecimentos tiveram que olhar
com mais atenção para esses
profissionais e orientá-los sobre
os cuidados de higiene que eles
também precisam ter na hora de
levar o alimento até a casa dos
clientes. E eles, por sua vez,
estão tendo que trabalhar com
mais consciência, oferecendo

uma entrega com segurança e
tranquilidade para quem recebe
o pedido”, comenta Pisano.
Além disso, a nutricionista
acredita que essa intensificação
nos cuidados de higiene será benéfica mesmo após a pandemia.
“São práticas que não previnem
só o novo coronavírus, mas também muitas outras doenças que
oferecem risco à população”,
conclui a docente.

Bancários e bancárias dos
mais diversos bancos do país,
públicos e privados, se reunirão, por videoconferência, a
partir das 18 horas desta sexta-feira (17), em sua 22ª Conferência Nacional.
A abertura solene, com
transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT), a partir das
18h20, contará com as presenças do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, do governador do Maranhão, Flávio Dino, e do coordenador
nacional do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos. As atividades
continuam neste sábado (18),
a partir das 9 horas.
A 22ª Conferência Nacional dos Bancários tem como
um de seus principais objetivos a elaboração da minuta
de reivindicações da Campanha Nacional, a partir das
propostas apresentadas pelas
bases sindicais de todo o país,
apuradas pela Consulta Nacional à categoria e debatidas
pelas conferências estaduais
e regionais, pelos congressos
e encontros de bancários de
bancos públicos e privados.
“Nossa minuta de reivindicações nasce de um processo
de escuta da categoria. Vamos
trabalhar com os anseios de
cada bancário e cada bancária
de nosso país. Por isso, temos
que ter muito cuidado, muito
carinho e atenção aos debates
que vamos realizar no próximo
final de semana para tomarmos
as decisões corretas”, observou
a presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira, que

coordena o Comando Nacional
dos Bancários, responsável
pela conferência.
NEGOCIAÇÕES
Após aprovada na conferência, a minuta de reivindicações é apresentada à Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) e, em seguida,
começam as negociações da
nova Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da categoria.
A CCT atual tem vigência somente até 31 de agosto.
“A reforma trabalhista
revogou a ultratividade dos
acordos e convenções coletivas. E, recentemente, o presidente Bolsonaro vetou o artigo da MP 936 que a garantia a
vigência dos acordos por todo
o período em que perdurar a
pandemia causada pelo novo
corona vírus. Assim, se não
concluirmos as negociações
até o final de agosto, todos os
direitos previstos em nossa
CCT perdem a validade e a
categoria poderá ficar sem os
vales refeição e alimentação,
auxílios educação, creche,
babá e até as regras da PLR
(Participação nos Lucros e/ou
Resultados) podem sofrer alterações”, explicou Juvandia.
“Por isso, é muito importante que os bancários estejam atentos e se mobilizem
para defenderem seus direitos.
Estamos prontos para defendermos os direitos previstos
em nossa CCT e lutarmos por
aumento real de salários e a
manutenção de todas as demais cláusulas econômicas e
sociais, mas nossa força vem
da mobilização da categoria.
Temos que nos unir ainda
mais neste momento para realizar uma boa negociação”,
concluiu Juvandia. (Fonte:
Contraf-CUT).

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade

BARRETOS, 17 de julho de 2020

BARRETOS E REGIÃO

7

COTIDIANO

Em seu 21º livro, escritor
faz reflexões sobre a morte

Braz Augusto de Menezes acredita que a vida é uma caminhada. (Foto: Aquino José)

O escritor barretense, Braz
Augusto de Menezes, relata
a experiência de quase morte
em seu livro “Morte – glória
e louvor aos céus”. O livro
aborda um desmaio que teve
aos 38 anos de idade, que o levou ao coma por uma semana.
“Tive uma coma e quase
morri”. O escritor afirma que
após o susto, passou a estudar
o tema fazendo reflexões em
livros de pensadores, filósofos, história e religiões.

“Considero a morte como
a maior graça de Deus, porque você se coloca nos braços
do pai. Esta é uma conclusão
que tirei lendo ‘A graça libertadora do mundo’, escrita por
Leonardo Boff”, destaca. São
mais de 25 variações do conceito de morte.
Braz de Menezes concluiu
que a humanidade carrega
sua crueldade e que “só Deus
pode salvá-la”. Ele considera
que as religiões proporcionam

identidade pelo que a pessoa
fez, acredita que a vida é uma
caminhada com erros e acertos, e espera a morte com tranquilidade e missão cumprida.
A primeira edição, lançada
em 2015, foi financiada pelo Sindicato dos Bancários de Barretos. Braz atualizou o livro acrescentando dois filósofos: Freud
e Young. O escritor barretense
aguarda financiamento para lançar a segunda edição. (Texto:
Igor Sorente e Aquino José)

Policiais militares de São Paulo vão usar
câmeras nas fardas a partir de agosto
O governo de São Paulo
informou na última segunda-feira (13) que os policiais militares do estado vão passar a
utilizar uma câmera em seus
uniformes para que suas ações
nas ruas de São Paulo sejam
monitoradas. O objetivo é tentar reduzir a violência policial.
As bodycams, pequenas
câmeras de lapela, serão fixadas na farda policial. As imagens produzidas são gravadas

em nuvem e não podem ser
apagadas. A partir do dia 1º
de agosto, 2 mil policiais militares utilizarão as câmeras no
policiamento de rua no estado.
Depois, serão adquiridos mais
3 mil desses equipamentos.
“São câmeras pequenas,
fixadas na lapela do uniforme
policial. Ele não pode retirá-la, ele não pode desligá-la. E
ela transmite, ao vivo, todas as
suas ações”, diz o informe do

governo paulista. “Há dois benefícios nesta ação. Primeiro,
vai reduzir o nível de violência.
E ela serve também para apresentar fatos reais, cenas sem
edição”, completa o informe.

Cartórios apontam que óbitos durante a pandemia
atingem mais pretos e indígenas em São Paulo

As populações de pessoas
declaradas como pretas e indígenas foram as que mais tiveram óbitos por causas naturais
em São Paulo, desde o início
da pandemia causada pelo
novo coronavírus.
Entre 16 de março e 30 de
junho deste ano, o estado registrou um aumento de 12,8%
no total geral de mortes em

comparação
com
2019, mas a distribuição foi desigual
entre sua população.
Enquanto a população branca registrou
um aumento de 7,2%
no número de mortes,
os óbitos dos declarados pretos cresceram
33,1%; entre a população indígena, houve
aumento de 43,3%.
Para os pardos e os amarelos, o
crescimento foi de 28,9% em
ambas as populações.
As informações estão no
novo módulo do Portal da
Transparência, plataforma desenvolvida pela Associação
Nacional dos Registradores
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne os registros de óbitos feitos pelos car-

tórios brasileiros, disponível a
toda sociedade dentro da página “Especial COVID”.
Os dados utilizam como
base as informações contidas
nas Declarações de Óbitos
(DOs), emitidas pelos médicos
no ato de falecimento e que
são a base da certidão de óbito.
Em números absolutos, as
mortes registradas em cartórios
do estado neste período totalizaram 103.475, sendo 70.958 óbitos de pessoas declaradas brancas, 21.540 de pardos e 7.167 de
pretos. Os indígenas representaram 43 falecimentos e a população declarada amarela 2.606.
Constam, ainda, 1.161 óbitos,
cuja raça/cor não foi declarada
pelo médico e/ou o declarante
no momento do registro de óbito.
Os números são referentes à última segunda-feira, 13 de julho.

Governo federal precisa ampliar
prazos para o pagamento de tributos
Empresários necessitam de fôlego para reduzir os impactos negativos causados pela crise
Mesmo com a retomada gradual do comércio, para a FecomercioSP a recuperação econômica tende a ser lenta, uma vez
que houve retração no mercado
em razão das incertezas causadas pela pandemia, principalmente, no que diz respeito ao
crescente número de demissões.
Por isso, a federação segue
em diálogo com o poder público para relatar as dificuldades
do empresariado e apresentar
possíveis soluções para minimizar os prejuízos causados
pela crise, sobretudo aos pequenos e médios empresários.
Assim, a entidade solicita
mais uma vez a prorrogação
para pagamentos de tributos federais, visto que os prazos que
já tinham sido adiados no início
da quarentena eram até junho.
A entidade encaminhou
pedido ao Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN)
para postergar os vencimen-

tos dos tributos do Simples
Nacional, incluindo as competências relativas a junho,
julho e agosto de 2020.
Além disso, solicitou que
os tributos de março a agosto
possam ser pagos em 18 prestações mensais, iguais e sucessivas, sem a incidência de juros, com início de vencimento
a partir de janeiro de 2021.
A FecomercioSP reiterou
ao ministro da economia, Paulo
Guedes, e ao Secretário Especial de Produtividade, Emprego
e Competitividade, Carlos Ale-

xandre da Costa, a necessidade
de protelar os prazos para os
pagamentos da contribuição do
Programa de Integração Social
(PIS) , da contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP) de
junho, julho e agosto de 2020.
Segundo a FecomercioSP,
em meio às instabilidades econômicas, as empresas precisam
desse fôlego para tentar manter
o fluxo de caixa, evitar novas
demissões e até o encerramento
definitivo das operações.
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