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Geninho e Paula Lemos participam de
audiência com vice-governador em São Paulo
Deputado e prefeita solicitam recursos para novo posto de saúde e condição de estância turística para Barretos
O deputado federal, Geninho Zuliani, DEM/SP, participou nesta semana de audiência em São Paulo com a
prefeita de Barretos, Paula
Lemos, e o vice-governador
de São Paulo, Rodrigo Garcia,
no Palácio dos Bandeirantes.
Na pauta, foi analisada a
recente conquista de uma unidade da Fatec para a cidade,
que já terá cursos voltados
para a Saúde, com vestibular
já previsto para esse semestre.
“Também discutimos a solicitação de recursos para a
construção de um novo posto
de saúde no município e a possibilidade de elevar Barretos à
condição de estância turística, o

que deverá favorecer o desenvolvimento, tanto local como
regional”, frisou Geninho.
O deputado foi o interlocutor junto ao governo do estado para a autorização de implantação de uma unidade da
FATEC, em Barretos. Desde
2007, o município solicitava
uma unidade de ensino técnico na cidade, sem sucesso.
VESTIBULAR
A Fatec Barretos terá cursos voltados à área de saúde.
Inclusive as inscrições para
Gestão Hospitalar já foram
abertas e o curso terá três
anos de duração. As aulas
serão presenciais, no período
noturno.

Números demonstram queda
nos casos de Covid-19 em Barretos
Dados apresentados pela
Secretaria Municipal de Saúde Barretos apontam queda
no número de casos de Covid
após as medidas restritivas
excepcionais.
Comparando a semana
posterior às medidas restritivas com a semana que a an-

tecedeu, houve uma redução
de 51,4% na média diária de
casos positivos de Covid-19.
No mesmo período observou-se uma redução de
67,6% de pacientes internados nos leitos da UPA .
“Este é um cenário fruto
do esforço da grande maioria

dos barretenses. Para a continuação das reduções de casos
e internações é muito importante que as pessoas continuem adotando medidas protetivas como máscara; álcool
em gel; distanciamento social
e vacinem-se”, afirmou a
prefeita Paula Lemos.

nua com horário entre 23 horas e 5 horas a partir de sexta
(9). A recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e
o escalonamento de horários
para entrada e saída de trabalhadores dos setores de comércio, serviços e indústrias
estão mantidos.
BARRETOS
Até o fechamento desta
edição, a prefeitura de Barretos não havia se manifestado,
por meio de um novo decreto,
sobre as novas determinações
do governo do Estado.
Com compromissos na capital paulista, a prefeita Paula
Lemos, assim que chegou a
Barretos, se dirigiu para reunião agendada com a promotoria pública e, somente após a
reunião é que determinaria novas diretrizes sobre o decreto
de flexibilização estadual.

apaixonados por motos. O local recebe uma exposição de
imagens de grandes momentos do Barretos Motorcycles,
um dos maiores encontros de
motociclismo do país, e de
máquinas utilizadas pelo famoso Cachorrão Moto Show,
responsável por manobras radicais na pista de acrobacias
de 14 edições do evento.
A ação faz parte do lançamento do livro “A Festa do
Cavalo de Aço”, do publicitário e organizador, Marcos
Murta, que acontece oficialmente nesta quinta-feira, dia
08, a partir das 19h30, em

A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB)
e Sincomercio informam que
o comércio de Barretos tem
funcionamento normal, das 9
às 18 horas, nesta sexta- feira, feriado estadual de 9 julho.
No sábado o comércio funciona seguindo o mesmo horário,
das às 18 horas. Todo o atendimento será realizado em conformidade com os protocolos
de segurança já aplicados no
comércio de Barretos, sendo
a atenção ao o distanciamento
social dentro das lojas, entrada
de número limitado de clientes
e a obrigatoriedade da utilização de máscaras por clientes
e funcionários, além de ampla
distribuição de álcool em gel,
de acordo com as determinações do decreto municipal n.
10.991 de 24 de maio de 2021.

FESTA
JULINA APAE

Publicitário lança livro sobre Barretos Motorcycles
Governo amplia horário de
nesta quinta-feira no North Shopping Barretos
funcionamento das atividades
Shopping Barreeconômicas das 21 para 23 horas tos OestáNorth
no clima certo para os

O governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(7) a ampliação da capacidade de público presencial e
horário de funcionamento de
comércios e serviços não essenciais a partir da próxima
sexta-feira (9).
Com isso, os estabelecimentos poderão funcionar até às 23
horas, com limite de 60% de
ocupação, até o dia 31 de julho.
As normas que entram em
vigor nesta sexta (9) valem para
estabelecimentos comerciais
em geral, incluindo shoppings
centers e galerias, onde o acesso de clientes pode ser feito até
as 22 horas, com encerramento
das atividades às 23 horas.
O mesmo expediente deve
ser seguido por serviços como
restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias,
academias, clubes e espaços
culturais como cinemas, teatros e museus. Todos devem
obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária
previstos no Plano SP.
Permanecem liberadas as
celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e
espaços religiosos, desde que
seguidos rigorosamente todos
os protocolos de higiene e distanciamento social.
TOQUE DE RECOLHER
O toque de recolher conti-

Comércio
de Barretos
abre durante
feriado de
9 de julho

frente à Riachuelo.
“É uma forma de marcarmos e mostrarmos a nossa
história, respeitando todos

os protocolos de saúde neste
momento”, antecipa Murta.
(Foto: Diego Rodrigues)
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TG de Barretos recebe visita técnica
de chefe da seção de Tiros de Guerra

Página 7

A Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Barretos informa que Nesta
quinta-feira, dia 08 de julho,
acontecerá na quadra da instituição a Festa Julina para os alunos.
Como os alunos estão divididos
em sistema híbrido com turma
da manhã (8 às 12 horas) e da
tarde (13 às 16 horas), o evento acontece no período todo. A
medida atende regulamentação
do Estado de SP e do Município
como prevenção à Covid-19.
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Editorial

Saúde mental e dignidade humana
Um artigo muito interessante, voltado para toda a sociedade, especialmente as
pessoas que convivem com os problemas de quem enfrenta transtornos mentais. Segue.

Estigmas e preconceitos
ainda permeiam a sociedade
quando nos referimos à saúde
mental. Dentro de um processo histórico, os pacientes
eram tratados com muita violência, considerando apenas
os aspectos biológicos e não o
todo do ser humano.
Nisso, foi construído um
imaginário da loucura, onde
os loucos são tidos como
irresponsáveis,
incapazes,
violentos e tantas outras características. E nesse pensamento, os “loucos” deveriam
ser afastados da sociedade.
Atualmente, ainda existem alguns movimentos que
apoiam essa ideia de exclusão
das pessoas com doenças mentais da sociedade. O que podemos considerar um verdadeiro
retrocesso à luta que se faz
pela saúde mental no Brasil.
A lei da reforma psiquiátrica
de 2001 foi um marco no movimento de humanização dos
tratamentos das pessoas com
transtornos mentais. Ela sinalizou, de forma definitiva, o fim
dos manicômios, preconizando
que os pacientes não devem ficar isolados da sociedade.
Nesse modelo, os pacientes
continuam com o atendimento e muitas vezes precisam de
medicação, mas sem dúvidas,

recebem também acolhimento
e escuta empática.
É importante ressaltar que
quando estamos falando de
saúde mental, nos referimos a
uma pessoa que está com sintomas de uma doença. Este indivíduo não é a doença, continua
sendo alguém que tem vida,
família, amigos, ou seja, possui uma base comunitária para
dar conta de sua vida como um
todo e não a resumir na própria
doença. Os sintomas e o diagnóstico fazem parte de sua história, mas não a definem.
Atualmente já temos dados
animadores sobre os benefícios
experimentados pelos pacientes
que estão em atendimento psicossocial, convivendo em socie-

dade. E para que continuemos
progredindo, a saúde precisa de
investimento nos atendimentos,
com dispositivos adequados,
que incentivam o paciente a ser
o protagonista do seu tratamento
e lidar com suas fragilidades. O
paciente precisa ter a dignidade
de estar no centro do seu tratamento e da sua vida.
O que pedimos é que o modelo de assistência de saúde mental
continue a avançar e ter, a cada
dia que passa, um tratamento
mais humanizado, pensando no
ser humano como um todo e não
apenas na parte doente.
Reiteramos a relevância de
atendimento, cuidado, zelo e
escuta empática às pessoas, tenham elas diagnóstico ou não,

na qual todas são portadoras de
direitos e precisam ter sua dignidade humana restabelecida.

EXPEDIENTE

A proposta do governo de
reformulação das regras no
Imposto de Renda de empresas e pessoas físicas, entregue
ao Congresso, sugere uma tributação de dividendos de 20%
que, somados aos 29% incidentes para as empresas, fará a
carga dos resultados distribuídos chegar a incríveis 49%.
A média da tributação das
empresas (imposto de renda
da pessoa jurídica) nos países
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
(OCDE) é de aproximadamente 21%. Vários países têm
tributação de dividendos de
15, 18 e até 20%.
Dessa forma, na grande
maioria dos países que competem com o Brasil pelos investimentos, o pior cenário
encontrado é de uma carga
sobre o lucro distribuído de
41% nominais.
Segundo a proposta apresentada pelo Ministério da Economia, no Brasil chegaria a 49%.
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A remuneração não tinha taxação desde 1995 e a carga sobre o
resultado hoje alcança 34%.
Além disso, a proposta
mantém a limitação de uso
de prejuízos de exercícios
anteriores, permitindo apenas
o uso entre trimestres, dentro do próprio ano. O projeto
mantém a proibição da plena
compensação dos prejuízos
dos anos anteriores, que é limitado a 30% do resultado.
Na parte da tributação dos
investimentos, vários acertos
são sugeridos, porém, um ponto me parece bastante crítico: o
governo pretende tirar a isenção de fundos imobiliários.
Poucas isenções tiveram
tantos efeitos positivos como
a dos fundos imobiliários, diversos empreendimentos foram viabilizados, bem como
o mercado imobiliário ganhou
maior liquidez graças a esse
instrumento de desoneração
tributária. Os Real Estate Investment Trust (REITs), que
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ALCKMIN ACELERA
IDA PARA PARTIDO
O PSD poderá ter nos seus
quadros o ex-governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin. As conversas com o presidente nacional do
partido, Gilberto Kassab, estão em
ritmo acelerado e a filiação poderá
acontecer já nos próximos dias. O
ex-tucano já declarou publicamente a sua intenção de disputar novamente o Governo de São Paulo.
Líder na pesquisa encomendada
pelo Grupo Gazeta de São Paulo,
Alckmin vence os adversários em
quase todos os panoramas.

ROMARIAS PELO INTERIOR
Alckmin tem buscado apoio
em romarias pelo interior de São
Paulo, assim como fez em Barretos
na terça-feira (6) ao visitar Henrique
Prata. Ele usa a seu favor a rejeição
dos empresários do agronegócio do
interior paulista diante da continuação da gestão João Doria em 2022.
AUMENTO DE PRESTÍGIO
A movimentação de Geraldo
Alckmin tem despertado interesse
na filiação partidária ao PSD. O articulador regional, Raphael Dutra,
confessou que pelo menos 20 pessoas demonstraram interesse em
ingressar no seu partido.
PORQUE DEVOLVEU?
O vereador Rodrigo Malaman
(PSDB) questiona a prefeitura pela
devolução de 10 leitos de suporte
respiratório ganhos do Governo
de São Paulo. O pedido foi feito
em 1º de fevereiro, mas até o final
de junho não foi implantado.

Greice Carvalho
Psicóloga e Coordenadora
do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAAP)
da Faculdade Estácio

Opinião
Imposto de Renda: proposta do governo pode
inviabilizar as empresas e os investimentos no Brasil
são o equivalente americano,
também são isentos de tributação federal nos EUA.
A avaliação do que se deve
mudar em tributação precisa
levar em conta os méritos das
isenções e esse é um exemplo
que não mereceria ser alterado.
Exemplo similar são as debêntures incentivadas para investimento em infraestrutura.
Esse instrumento de captação
proporcionou um enorme incremento em investimentos no país,
notadamente no setor elétrico. A
grande maioria dos empreendimentos de energia eólica e linhas
de transmissão do país vieram
por meio desse instrumento, apenas para ficar no exemplo mais
agudo de sucesso.
Com relação aos demais
pontos, uniformização da tributação dos diversos tipos de fundos e dos instrumentos de renda
fixa, a proposta do governo me
parece bastante positiva.
Gostaria de destacar um
ponto bastante positivo: tributar os fundos exclusivos (que
são fundos de apenas uma pessoa, normalmente com patrimônio acima de 10 milhões de
reais), a proposta uniformiza a
tributação dos fundos e finalmente alcançará esses fundos
exclusivos, tributando inclusive os rendimentos que estão há
vários anos sem nenhum paga-

PAINEL

mento de imposto de renda.
Trata-se de justiça tributária e a proposta tem o mérito
de tocar nesse privilégio.

Marcelo da Silva Prado
É presidente do Instituto de
Pesquisas Tributárias – IPT
Brasil, presidiu a Comissão de
Direito e Economia da OAB/SP
(2016/2018) e é mestre em Direito
Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

INTERVENÇÃO NA APAE
O Ministério Público analisa
intervir na administração da APAE
após a deflagração de uma operação que busca investigar irregularidades na gestão da associação.
Para o advogado da diretoria afastada, os desvios podem chegar a
R$ 7 milhões.

dos, optará pela contratação direta.
AGE EM SILÊNCIO
Na disputa por vagas na Câmara Federal e Assembleia Legislativa,
o deputado estadual, Fausto Pinato (PP), age silenciosamente para
enfrentar os tucanos. Pinato se
encontrou com Geraldo Alckmin e
vai lançar candidaturas a deputado
estadual em Barretos, São José do
Rio Preto, Votuporanga, Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul.
POLICIAL DEPUTADO
O Coronel PM, Valdeci Silva
Júnior, pode vir a ser candidato
a deputado em 2022. Já recebeu
convites da executiva estadual do
PP e Podemos.
NOVO DOMICÍLIO
Geninho Zuliani (DEM) concretizou a transferência de domicílio eleitoral de Olímpia para São José do
Rio Preto. O atual deputado federal
quer suceder Edinho Araújo (MDB)
na prefeitura. O também deputado
Itamar Borges (MDB) e atualmente
no cargo de secretário de Estado da
Agricultura, já havia feito o mesmo,
vindo de Santa Fé do Sul.
HOMEM CONFIANTE
João Doria (PSDB) relativiza as
pesquisas à presidência. Em 2016,
ele tinha 3% das intenções de voto
e ganhou a prefeitura paulistana
no primeiro turno.
MARKETING INTELIGENTE
Governador gaúcho Eduardo
Leite (PSDB) jogou as fichas do
marketing para as prévias tucanas
e para ser ‘o cara’ dos LGBTQIA+
contra Bolsonaro ou Lula em 2022.

DORIA MARCA AUDIÊNCIA
O Governo Doria agendou
para 16 de julho audiência pública
virtual para discutir a Lei Orçamentária Anual de 2022, em Barretos.
LICITAÇÃO DESERTA
A prefeitura de Barretos deve
abrir a licitação do transporte público pela terceira vez nos próximos dias. Caso não haja interessa-

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O homem que faz mais do que é pago, em breve, será pago por mais do que faz.” (Napoleon Hill)

Quem apagou velinha nesta quarta-feira (07), foi a princesinha Maria Cecília
Bars Camargo, que completou 05 aninhos. Os beijos e paparicos ficaram por conta
dos pais Leandro e Thaís, e da irmãzinha Manuella (foto). Tudo de bom Maria Cecília!

Geovanny, o caçula da família Matos, completou 12 anos na última segunda-feira (05),
com direito a parabéns, bolo e guaraná, e claro, muitos cumprimentos dos amigos e
familiares. O carinho mais que especial ficou com por conta dos pais, André e Claudete,
e dos irmãos Fabrício, Felipe e Gustavo (foto). Felicidades Geovanny!

Profissional dedicada, ótima filha e de astral contagiante,
essa é Claudia Eustachio, professora de pilates, que
completou idade nova no dia 29 de junho, recebendo
milhares de beijos abraços virtuais. Parabéns Claudia!

Parabéns para Ana Giulian Girardi, essa super mãe que completa mais um ano de vida hoje, sexta-feira (09). O dia especial será
cheio de beijos e abraços dos filhos João Pedro, Maria Cecília e
Maria Luiza, e as felicitações dos familiares e amigos. Parabéns!

A terça-feira (06) foi dia de festa em torno de Willian
Basso, que celebrou mais um ano de vida. Devido
o momento atual que estamos passando, esse ano
não teve comemoração como ele gosta, tocando
violão e fazendo aquela resenha com os amigos e
a família. Porém o carinho não pôde faltar, e ficou
por conta do filho Gabriel, dos pais Milton e Ana, e
de sua irmã Larissa. Parabéns Willinha!

Vitória Guimarães Ferreira completou seus 12 anos no último
domingo (04). Ela, que com pouca idade, além dos estudos,
está bem focada no seu futuro profissional, sendo sua própria
editora, figurinista, roteirista, e que em breve estará começando sua carreira como modelo em uma conceituada agência da
região, recebeu o carinho dos amigos e familiares, em especial, dos pais Anderson e Joyce. Sucesso Vitória!

Amanhã sábado (10) quem
completa
idade nova é
Thalita Viana.
A jovem multi
talentosa,
trabalha como
cabeleireira no
Salão Styllus
e da aulas de
Muay thai e
box, passa o
dia recebendo
os cumprimentos de amigos
e familiares e
todo o carinho
da filhota Nathália. Parabéns Thalita!!!!
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Ex-governador Geraldo Alckmin visita Barretos e região
Alckmin visitou o Hospital de Amor em Barretos e recebeu título de Cidadão Taiuvense

O ex-governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, visitou Barretos e região na última terça-feira (6). Ele foi
recebido em Barretos pelos
vereadores Luiz Anastácio
Paçoca, Ricardo Bodinho e
Carlão do Basquete.
Em visita ao Hospital de
Amor e à sede do Ircad Barretos, o ex-governador foi rece-

bido pelo gestor e presidente
da Fundação Pio XII, Henrique Prata, sendo levado, com
as demais autoridades presentes, a conhecer a sede do Ircad
e as novas instalações do Hospital de Amor.
Geraldo Alckmin foi convidado para um almoço no
Parque do Peão e, em seguida, viajou para o município de

Taiuva, onde foi recebido por
autoridades locais.
O ex-governador de São
Paulo participou de solenidade na Câmara Municipal de
Taiuva, onde recebeu o título
de Cidadão Taiuvense.
Geraldo Alckmin ainda recebeu uma imagem de Santo
Antônio, na paróquia de Santo
Antônio de Pádua, em Taiuva.

Ministro Marcos Pontes entregou
certificados e medalhas a alunos de Barretos
Prefeita de Barretos, Paula Lemos, e o vice-prefeito, Gustavo Sasdelli, participaram de premiação dos destaques da 23ª Olimpíada de Astronomia e Astronáutica

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
Pontes, em visita a Barretos
na última sexta-feira, 2 de julho, participou da cerimônia
de entrega de medalhas aos
alunos de escolas públicas e
particulares, vencedores da 23ª
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da 14ª
Mostra Brasileira de Foguetes.
A premiação foi organizada pelo ministério e pela
prefeitura de Barretos, com
o apoio da Agência Espacial
Brasileira e da Sociedade Astronômica Brasileira, seguindo todos os protocolos preventivos à Covid-19.
Ao todo, 22 estudantes de
escolas de Barretos foram premiados e participaram do evento da entrega oficial de medalhas e certificados, no auditório
da Facisb, a Faculdade de Ciências da Saúde – Dr. Paulo Prata.
O ministro Marcos Pontes
foi o convidado de honra para
homenagear os alunos vencedores. Ele participou do evento ao lado da prefeita Paula Lemos, do vice-prefeito, Gustavo
Sasdelli, da secretária municipal de Educação, Jéssica Maria dos Santos, da dirigente re-

Raul Carlos Paganelli Guimarães é o novo
secretário municipal de Obras de Barretos
O engenheiro civil, Raul
Carlos Paganelli Guimarães, é
o novo secretário municipal de
Obras de Barretos. Ele é formado em Engenharia Civil pelo
Unifeb e possui em seu currículo grande experiência com
obras públicas, atuando em empresas da construção civil.
Nascido em Barretos, o
novo secretário tem ótimo conhecimento da cidade e dos
desafios que enfrentará ao assumir esse novo posto, agora no poder público. “Eu me
sinto preparado para esse trabalho. Já estou me inteirando
de todas as obras municipais
para fiscalizar e gerenciar da
forma mais profissional e correta”, comentou.
Raul Guimarães foi apresentado à equipe da Secretaria
de Obras na última segunda-

gional de ensino da região de
Barretos, Solange Bellini, do
diretor do Departamento de
Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do
ministério, Daniel Lavouras, e
da coordenadora-geral de Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação do ministério,
Silvana Copseski.
Em sua fala, a prefeita de
Barretos cumprimentou as autoridades, os seus secretários,
os vereadores Chafei Amsei e Gabriel Uchida, presentes, e comentou que a tecnologia salva vidas é o que está
ajudando o mundo a vencer
a pandemia. Ela comentou

que, antes de ser astronauta,
o ministro foi aluno do SESI.
“Fico aqui pensando no ministro que um dia mirou as
estrelas e chegou aonde chegou”, pontuou.
Paula Lemos ainda citou uma
música que diz: “Então mire as
estrelas e salte o mais alto que
der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita
viver na sombra do talvez. Aqui
só se vive uma vez”.
Com essa frase, a prefeita desejou aos alunos premiados que possam saltar
o mais alto que puderem na
vida pessoal e profissional
por meio dos estudos.

Paulo Correa cobra alteração da
renda familiar em lei que reduz 50%
do valor do IPTU para aposentados
Após não obter êxito com
a administração municipal anterior, o vereador e presidente
da Câmara de Barretos, Paulo
Correa, apresentou novo requerimento à prefeita Paula
Lemos, solicitando o envio de
projeto alterando a lei que dispõe sobre a redução de 50%
do valor do IPTU para aposentados.
“Requeri a alteração da lei
para 3 salários mínimos, visto
que para solicitar o desconto
de 50% no IPTU, o aposentado
deve ser proprietário ou usufrutuário de um único imóvel,

nele residir e a renda familiar
não ultrapassar R$ 1.703,03”,
disse Paulo Correa.
O vereador destaca que da
maneira como se encontra a lei
atualmente, um imóvel onde
residem dois aposentados, os
mesmos não conseguem requerer o desconto de 50% no
IPTU. “Supondo que cada aposentado recebe 1 salário mínimo, que hoje é R$ 1.100 reais,
a soma dos dois salários será
de R$ 2.200 reais, ultrapassando o valor de R$ 1.703,03 estabelecido pela administração
municipal”.

Projeto de Lei
do vereador
Ricardo Bodinho
instituiu a Central
de Achados e
Perdidos em
Barretos

-feira (5). O engenheiro agradeceu a confiança da prefeita
Paula Lemos e se colocou à
disposição de todos os servidores. “Prometo a vocês muito trabalho, coerência e respeito com cada um”, afirmou.
Paula Lemos fez questão de
recepcionar o novo secretário.
Segundo a prefeita, é um bar-

retense com muito amor pela
cidade. “Tenho certeza de que
fará um ótimo trabalho, assim
como fez Reinaldo Garcia, o
ex-secretário que, infelizmente,
nos deixou. Quero agradecer a
todos vocês pela manutenção do
excelente trabalho que vem sendo feito e tenho certeza de que
continuará assim”, explicou.

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

QUANDO A OPOSIÇÃO É
MELHOR QUE A SITUAÇÃO
Análise do vereador Paçoca (SD) aponta que emendas da
oposição sempre são melhores que os projetos do executivo.
“Mas não dá para cumprir”, ressalta. Ele garante que a administração faz o que é possível.
AS CONSEQUÊNCIAS DAS ESCOLHAS
“Cada um tem direito de fazer a sua política”, afirma o
vereador Raphael Silvério (PSDB). Contudo, destaca que as
consequências vêm lá na frente. “Eu não vou pagar por escolhas erradas”, diz.
BOM GOSTO E MERCADO LIVRE
O vereador Chafei Neto (MDB) está otimista com a possibilidade do Mercado Livre instalar um posto de distribuição de produtos em Barretos. Ele também elogiou o excelente gosto musical do colega Raphael Leite (DEM)

Está em tramitação o Projeto de
Lei do vereador Ricardo Rocha “Bodinho” (PP) que instituiu no âmbito
do município de Barretos, a Central
de Achados e Perdidos (CAP), cuja
finalidade é de receber, armazenar
e restituir os documentos e objetos
achados e entregues na central,
bem como orientar e informar sobre
os procedimentos necessários para
o acesso aos serviços disponibilizados. Todos os documentos e objetos
entregues nesta central serão cadastrados quando de sua entrada,
permanecendo à disposição do interessado para a retirada, que se fará
mediante identificação e solicitação
por escrito, no prazo máximo de 60
dias. Os documentos e objetos não
retirados neste prazo serão descartados em local apropriado, ou, se
comercialmente viável, doados ao
Fundo Social de Solidariedade; os
documentos serão encaminhados
para os órgãos emissores. “Este
projeto propiciará aos munícipes de
Barretos, um local adequado onde
possam entregar objetos e documentos achados, bem como resgatar os pertences perdidos, haja vista
que aqueles que encontram esses
objetos e documentos não têm lugar
para deixá-los”, afirmou o vereador.

TUCANO LIVRE NA CÂMARA
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) insiste em pregar a
sua independência política. O tucano sustenta que não é situação
e nem oposição ao governo da prefeita Paula Lemos (DEM).
PRESENTE DE GREGO VEM DE TRÓIA
“Presente de grego é cavalo de tróia”, segundo o vereador Ângelo Tegami (PV), ao debater projeto relacionado à educação.
MUDANÇAS NO PLANO DIRETOR
Mudanças no Plano Diretor do Município são defendidas
pelo vereador Carlão do Basquete (PSD). Ele lembra que há
mais de uma década não há alterações no referido plano.
BATE-BOCA DESNECESSÁRIO
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PP),
está descontente com “discussãozinhas” entre vereadores,
que prolonga o tempo das sessões.
A CORAGEM DE NÃO SE CALAR
Manifestação e carreata realizada no sábado (3) incomodou
muita gente conservadora da cidade. O movimento pedia, entre
outras coisas, a saída do presidente Bolsonaro. A esquerda barretense promete retornar as ruas.
EM TEMPOS DE PROTESTOS...
... quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro.
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SOLIDARIEDADE

Trabalho do Fundo Social de Solidariedade
alcançou 1.983 famílias em junho
O trabalho do FSS (Fundo
Social de Solidariedade) de
Barretos alcançou 1.983 famílias no mês de junho, levando
em consideração os atendimentos diretos e também indiretos.
Foram 922 atendimentos
neste mês, sendo entregues
480 cestas básicas e 492 kits
com cobertores e agasalhos.
Todas essas doações foram
feitas diretamente a famílias
barretenses.
Além destes atendimentos, foram realizadas doações
para 15 instituições da cidade,
que depois foram revertidas

e alcançaram 1.061 famílias,
além de 274 pessoas atendidas diretamente em entidades
de acolhimento.
Assim, levando em consideração a média nacional, é possível estimar que foram alcançadas 6.223 pessoas em junho.
“O Fundo Social de Solidariedade, na gestão da Paula Lemos, se preocupa com as famílias e busca realizar um trabalho
íntegro e com muito amor, sem
se preocupar com o esforço exigido para alcançar grandes objetivos”, afirma Letícia Lemos,
presidente do Fundo.

FORÇA-TAREFA
Um destaque deste mês vai
para a força-tarefa em que a
equipe e as conselheiras do FSS
não mediram esforços para aquecer as famílias com a chegada da
frente fria em nossa cidade.
Com esse esforço, o FSS
garantiu a entrega de 400 kits
com 1200 peças entre agasalhos e roupas de frio, atendendo 400 famílias, com o apoio
da secretaria da Assistência
Social e da secretaria da Educação. “Estamos à disposição
para colaborar com nossa cidade”, reforçou Letícia Lemos.

Sem datas, governador Doria
anuncia antecipação da vacinação
e amplia comércio até 23 horas
O estado de São Paulo irá antecipar a vacinação contra a covid-19. O anúncio foi feito nesta
quarta (7) pelo governador, João
Doria (PSDB), em uma coletiva
de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes. O tucano
também confirmou a informação de que haverá flexibilização
dos horários do comércio até as
23 horas, adiantada por ele no
início da semana.
Doria informou que mais 4
milhões de doses extras foram
adquiridas pelo governo do
estado para vacinar, ao menos
com a primeira dose, a população a partir dos 18 anos dentro do cronograma estipulado.
“Recebemos doses, estamos
trabalhando intensamente em
um novo calendário vacinal”,
explicou Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de
Imunização contra a Covid-19.
“O estado de São Paulo é
responsável por praticamente
50% da vacinação do Brasil e
agora começa a ampliar a imunização. Prometi e, agora, estamos cumprindo. O governo
de São Paulo adquiriu diretamente do laboratório SinoVac
4 milhões de doses da vacina
CoronaVac”, disse João Doria.
“Nesse primeiro momento,
são 4 milhões de doses, com a primeira carga, de 2 milhões de doses, sendo recebida nas próximas
horas”, informou Jean Gorychtein,
secretário estadual de Saúde.
“Temos feito desde meados do mês passado um enorme esforço para recuperar os
cronogramas que haviam sido
apresentados ao Ministério da
Saúde”, ressaltou o presidente
do Butantan, Dimas Covas.
“No começo de abril, tínhamos a previsão de terminar
o contrato de 100 milhões em
agosto. Houve aqueles atrasos
nas remessas de matéria-prima
e tivemos que fazer a revisão.
Agora, em junho, tivemos a
notícia da regularização do fornecimento de matéria-prima e
isso nos permite prever a conclusão do contrato até o final
de agosto”, anunciou Dimas
Covas, presidente do Butantan.
“Além das 100 milhões de
doses, o laboratório paulista tem
contratada a produção de outros
60 milhões, adicionais. Esperamos receber o quantitativo
de matéria-prima em agosto e
em setembro. Portanto, vamos
avançar na produção de vacinas
e vamos ajudar o Brasil e os paí-

Bancos não abrem neste feriado de
9 de Julho no Estado de São Paulo
ses vizinhos a conterem a pandemia”, completou Covas.
AMPLIAÇÃO DE
HORÁRIOS E
EVENTOS-TESTE
Todo o estado manterá a
fase de transição durante esta
semana, mas o horário de funcionamento das atividades será
ampliado. A partir de agora, será
permitido que as atividades econômicas em São Paulo ocorram
até às 23 horas. Até o momento,
bares, restaurantes, padarias e
comércios em geral só podiam
funcionar com o limite de horário de fechamento às 21 horas.
“Embora esteja mantida
a fase de transição, vamos
ampliar o horário de funcionamento das atividades econômicas em todo o estado, a
não ser onde prefeitos e prefeitas avaliem que deverão
ter posições mais restritivas.
As atividades econômicas
poderão funcionar até as 23h.
Isso inclui bares, restaurantes,
padarias, comércios e servi-

ços”, disse o governador de
São Paulo. Apesar da ampliação, explicou, está mantido o
toque de recolher entre as 23
horas e as 5 horas da manhã.
O anúncio foi feito junto da
reiteração de que serão realizados 30 eventos-teste no estado
a partir do dia 17 de julho. “Os
eventos serão realizados com
testagem obrigatória e pessoas
vacinadas. O objetivo é começar a impulsionar uma retomada segura dos setores de evento,
negócios, cultura, lazer, esporte
e turismo, que foram profundamente abalados pela pandemia
de covid-19”, disse Doria.
De acordo com a secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patricia Ellen, a
desaceleração da curva de internações é a maior que temos
desde o início do ano. “Com
isso, podemos dar esse próximo passo de retomada segura
e responsável no nosso estado”, completou Ellen. (com
informações do UOL Saúde)

A Febraban (Federação
Brasileira de Bancos) confirmou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da Revolução
Constitucionalista, comemorado em 9 de Julho no Estado
de São Paulo.
Como de costume, as áreas
de autoatendimento ficarão
disponíveis para os clientes,
bem como os canais digitais e
remotos de atendimento, como
internet e mobile banking.
Os bancos reforçam a necessidade de que os clientes e
o público em geral evitem ao
máximo o comparecimento

presencial nas agências bancárias, utilizando os canais digitais como principal meio de
acesso aos serviços.
O atendimento pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão
disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema
bancário, além de apresentarem mais comodidade e conveniência aos seus clientes.
As contas de consumo
(água, energia, telefone, etc.)
e carnês com vencimento em
09 de julho poderão ser pagos,
sem acréscimo, no próximo

dia útil, segunda-feira (12).
Normalmente, os tributos já
vêm com datas ajustadas ao
calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.
Os boletos bancários de
clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser
pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).
“Os meios eletrônicos podem ser uma alternativa prática e extremamente segura
para realizar a maior parte
das transações financeiras”,
ressalta o diretor-adjunto de
Serviços da Febraban, Walter
Tadeu de Faria.
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Pontos Mis oferece oficina sobre telenovelas para Barretos
De 12 a 16 de julho, de segunda a sexta-feira, Barretos
recebe a Oficina Telenovela
no Brasil e na América Latina: história e atualidade, com
Lucas Martins Néia, pelo Programa Pontos Mis com certificado de conclusão.
As aulas acontecem dia-

riamente, das 19 às 21 horas,
com duração de duas horas
cada. Para participar é preciso
escolher o dia e se inscrever
pelo link gratuitamente.
A participação é gratuita
com classificação a partir de
14 anos, com público-alvo
de estudantes de graduação e

pós-graduação em comunicação, rádio e tv, audiovisual,
multimídia e áreas afins, além
de roteiristas, dramaturgos e
escritores (iniciantes ou não),
público em geral e interessados no tema. São 50 vagas
para Barretos.
As aulas acontecem pela

plataforma ZOOM e as inscrições são via Sympla.
OBJETIVO
Os principais objetivos da
atividade são: apresentar aos
participantes o processo histórico da telenovela brasileira, destacando a importância
dessas ficções no cenário au-

Ipem-SP verifica radar em Barretos
O Ipem-SP (Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo), autarquia do governo do Estado, vinculada à
Secretaria da Justiça, e órgão
delegado do Inmetro, realizou
verificação metrológica na
última segunda-feira, 5 de julho, no radar instalado na Rua
Messias Gonçalves, nº 1.185,
em Barretos. O instrumento
foi aprovado.
Diariamente, o Ipem-SP
realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos
utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao

monitoramento do trânsito,
em todo o Estado de São Paulo. É obrigatória a verificação
metrológica uma vez por ano
ou toda vez que o equipamento passar por reparo.
A ação envolve os fiscais do
Ipem-SP e a equipe da empresa
responsável pelo instrumento.
Caso o equipamento seja
aprovado, recebe um certificado válido por um ano.
Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada
a corrigir o erro. Em caso de
excesso de velocidade, para
aplicação de multas, o equipa-

Equipe de luta
olímpica de
Barretos disputa
Campeonato
Brasileiro

mento precisa estar verificado
pelo Ipem-SP.
A ação foi realizada pela

equipe de fiscalização da regional do instituto em São
José do Rio Preto.

ESPORTE

Liquidações de inverno devem aumentar vendas em 10%
tas, liquidações e descontos
são a melhor opção para movimentar as vendas e chamar a
atenção do consumidor. Além
de roupas e calçados, espera-se um desempenho positivo
no setor de roupas de cama.
“Durante esse período,
o lojista pode aproveitar as
campanhas de liquidação e
descontos. Peças de moletom
e casacos devem ser os itens
mais procurados. Essa é uma
estação de boas oportunida-

des para estimular o comércio”, explica o presidente da
federação, Maurício Stainoff.
VENDAS
Mesmo com a necessária
adaptação do modelo de negócio físico para o online, 60%
dos comerciantes supõem que
as vendas do período ficarão nas
lojas físicas e 40% no e-commerce. A maior demanda de
compra no comércio físico deve
permanecer nas lojas de rua.
De acordo com a entida-

tas para análise das narrativas
ficcionais de TV; reafirmar o
interesse do Museu da Imagem e do Som de São Paulo
em projetos que abordem o
audiovisual brasileiro para
além de “áreas canônicas”,
bem como a qualidade de
suas ações culturais junto à
população; compartilhar com
os participantes os resultados de pesquisa de doutorado
desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Comunicação da
ECA-USP, promovendo a democratização do acesso ao conhecimento e a popularização
da produção científica da universidade pública brasileira.

Desligamentos por morte de
trabalhadores formais cresceram
71,6% no primeiro trimestre
Segundo o Dieese, foram 612 professores
e 263 trabalhadores na área de serviços

A equipe de luta olímpica do Projeto Revelar, em
parceria com a Secretaria Municipal de Esporte de Barretos, embarcou nesta quarta-feira (7), para Aracaju/SE.
Os atletas e o técnico Emerson Alexandre participam
do Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica – Wrestling
– nas categorias sub-15 e sub-23, entre os dias 8 e 11
de julho. Os atletas participantes do sub-15 são: Wilson
Gabriel, Stefanni Regina, Felipe Gabriel, Gabriel Henrique, Lucas Augusto, Jacqueline Araujo, Augusto Rafael
e João Faria. Já a categoria sub-23 terá a participação
de Hugo Luiggi e Élison Melo. A equipe agradeceu a
prefeita Paula Lemos e o secretário municipal de Esportes, Tony Vieira, que esteve presente no projeto para,
pessoalmente, desejar boa sorte aos atletas.

A queda nas temperaturas
deve aquecer o volume de vendas do varejo. De acordo com
pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São
Paulo, com a participação das
principais CDLs do Estado, as
liquidações de inverno vão aumentar em 10% o volume de
vendas no Estado de São Paulo.
O setor de vestuário e calçados foi duramente afetado
pela pandemia. Para os lojis-

diovisual do país; evidenciar
as potencialidades das narrativas televisivas como locais de
recuperação, produção, atualização, irradiação e manutenção da memória – individual
ou coletiva; estimular a compreensão da história do Brasil
moderno por meio do entrecruzamento entre telenovela,
cultura e sociedade; comparar
a telenovela brasileira a ficções televisivas produzidas/
exibidas atualmente em outros países da América Latina – situando a TV em meio
à emergência de múltiplas telas, plataformas de streaming
e conteúdos sob demanda;
fornecer ao público ferramen-

de, descontos progressivos na
compra e facilitar as formas de
pagamento, como aumentar o
número de parcelas, é a melhor
maneira de atrair clientes.
“Com aceleração na vacinação, o cliente se sente mais
seguro para ir às compras. Esperamos que a data movimente o setor e ajude os lojistas
no equilíbrio do fechamento,
para que o segundo semestre
seja de expectativas positivas
no varejo”, finaliza Stainoff.

Levantamento
divulgado pelo Dieese revela que os
desligamentos por morte de
trabalhadores com carteira
assinada cresceram 71,6% no
Brasil, na comparação entre o
primeiro trimestre de 2021 e
igual período do ano anterior.
Em números absolutos, os
contratos rescindidos por óbito passaram de 13,2 mil nos
três primeiros meses de 2020,
quando a pandemia do novo
coronavírus começou a atingir
o país, para 22,6 mil neste ano.
Os dados foram extraídos
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged),
do Ministério da Economia.
Segundo o diretor técnico
do Dieese, Fausto Augusto Junior, esses números mostram
que a pandemia tem atingido
diretamente a classe trabalhadora. Principalmente nos setores considerados essenciais.
Ele destaca que esses números seriam ainda maiores,
se considerassem também os
óbitos dos trabalhadores informais. E também demonstram a
total falência do falso dilema
entre salvar vidas ou a economia, defendido pelo governo.
“Esse conjunto de atividades, inclusive, foi crescendo
com os decretos do próprio
governo. É um demonstrativo

do quanto a pandemia se abateu sobre os trabalhadores”,
disse Fausto Júnior, em entrevista ao Jornal Brasil Atual.
NEGLIGÊNCIA
Além disso, Fausto Júnior
atribui o aumento desse número de mortes à falta de políticas
públicas no combate à pandemia. “Em especial por parte do
governo federal, tanto em relação a medidas sanitárias, como
isolamento social coordenado
e a busca por vacinas, como
as medidas sociais, como, por
exemplo, a suspensão do auxílio emergencial no início deste
ano. A suspensão aumentou a
circulação de trabalhadores informais, impactando também
no aumento de óbitos dos trabalhadores celetistas”.
Por outro lado, ele afirma
que a alta nos desligamentos
por morte demonstra negligência também no setor privado. “Parte das empresas falhou
em garantir equipamentos de
proteção individual (EPIs). E
também na implementação de
medidas de distanciamento
nos locais de trabalho. Além
disso, a alta dos óbitos dos trabalhadores do setor de transportes indica que este também
é outro foco de disseminação
descontrolada da doença”,
aponta Fausto Júnior.
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TG de Barretos recebe visita técnica de chefe da Seção de Tiros de Guerra

O Brasil parou de sorrir: 7 em
cada 10 brasileiros não estão
dando mais risadas, diz pesquisa
Maioria da população também se sente mais cansada e impaciente, 54% estão
chorando mais e 28% passaram a tomar medicação para ansiedade ou depressão
O impacto da Covid-19 na
saúde mental dos brasileiros,
que já estão há 15 meses entre
isolamentos, flexibilizações e
restrições e ainda envoltos por
centenas de milhares de mortes, é alarmante.
Levantamento
inédito
(1.800 brasileiros/maio de
2021) da Hibou, empresa de
pesquisa e monitoramento
de mercado, revela que 79%
consideram-se hoje estressados e 54% afirmam chorar
mais. 53% dos brasileiros
dizem que não se sentem em
paz. 71% deixaram de dar risadas e, consequentemente, a
maioria da população, 66%,
está mais impaciente com outras pessoas.
O ciclo se tornou vicioso.
Tudo é causa e consequência.
A insegurança do momento
atual trouxe uma nova realidade: 58,4% dos brasileiros
não estão se alimentando corretamente e 68,2% estão consumindo mais doces, o que,
em excesso, podem ser extremamente prejudiciais.

“A situação atual gerou
uma hipervigilância que somada à falta de perspectivas e
prazos tornou as pessoas mais
ansiosas, com a chamada ‘coronasônia’, que é o aumento
da insônia na pandemia. Hoje
mais de 56% dos brasileiros
não conseguem dormir direito, em decorrência dos hábitos
desregrados e dos sentimentos
de incerteza que hoje habitam
essa rotina estranha.” explica
Ligia Mello, coordenadora da
pesquisa e sócia da Hibou.
O cansaço virou rotina. 80%
dos brasileiros se sentem mais
fatigados. A fadiga traz consequência como, por exemplo, a
impaciência social. “O excesso
de informação e a frustração das
incertezas causa uma angústia
que afeta diretamente a relação
com o outro.” completa. Para
melhorar este cenário, 46,7%
dos brasileiros estão se cuidando mais e 28% da população
tem tomado medicamentos para
ansiedade ou depressão.
A relação a dois também
foi analisada pelo estudo. 84%

das pessoas que estão em um
relacionamento afirmam não
ter aumentado a frequência do
sexo. E apenas 6% dos brasileiros conseguiram iniciar um
relacionamento.
A pandemia trouxe também muitas mudanças em relação ao trabalho. Em home
office ou presencial, 51% dos
brasileiros afirmam que estão
trabalhando mais. 58%, por
outro lado, disseram que desistiram de algum projeto.
“O avanço da cultura empreendedora no Brasil perdeu
força com a pandemia. O país
tinha, na sua maioria, o perfil de empreendedorismo por
necessidade, que continuou,
mas o apoio e as possibilidades diminuíram muito. A falta
de suporte financeiro fez com
que muitos fechassem seus
negócios. A saúde financeira
dessas empresas não suportou a primeira onda. Outras
nasceram como opções para
o desemprego, mas a maioria
não consegue se manter”, diz
Ligia Mello.

O impacto da Vitamina C
na imunidade das crianças
Estações mais frias do ano e cenário de pandemia intensificam a preocupação de
pais e responsáveis sobre a incidência de doenças respiratórias no público infantil
A queda de temperatura
nos meses de inverno sempre gera apreensão de pais e
responsáveis sobre o fortalecimento do sistema imunológico das crianças.
Diante deste cenário, o
cardiologista dr. Daniel Magnoni, chefe de nutrologia do
Instituto Dante Pazzanese,
em São Paulo, alerta para os
riscos de escolhas feitas sem
orientação médica.
“Não se deve optar por um
consumo aleatório de nutrientes sem que haja comprovação
de déficit de vitaminas e minerais na alimentação diária dos
pequenos. Entre os aliados,
com comprovação científica,
que não podem faltar na dieta infantil, destacamos a Vitamina C, que é um nutriente
essencial para uma série de
funções do organismo, sendo
importante para o funcionamento de enzimas que atuam
na síntese de colágeno e neu-

rotransmissores, além de possuir importante função antioxidante, combatendo os efeitos
dos radicais livres no corpo”,
explica o dr. Magnoni.
Muito popular como uma
vitamina importante para o sistema imunológico, a Vitamina
C atua em algumas etapas que
ajudam a fortalecer as defesas do organismo. “A síntese
de colágeno promovida pela
Vitamina C contribui para o
fortalecimento da barreira epitelial, que impede a entrada e
a contaminação por microrganismos presentes no ambiente.
Além disso, seu papel antioxidante é muito importante para
otimizar o funcionamento de
células do sistema imunológico e equilibrar a formação de
agentes oxidantes que surgem
durante a resposta inflamatória
que, em excesso, podem levar
a consequentes danos no organismo”, explica o médico.
A Vitamina C está presente

em diversos alimentos, tanto
em frutas como acerola, laranja, morango, goiaba, kiwi, caju
e limão, quanto em vegetais
como brócolis, couve, salsa e
pimentão amarelo. Quando há
déficit, recomenda-se a suplementação, porém, a prescrição
da vitamina deve seguir padrões relacionados à efetividade e ações individualizadas.
“Nem sempre é possível
manter uma dieta equilibrada
que consiga suprir a necessidade adequada de vitamina C no
organismo. Para estes casos,
há no mercado diversas formas
de suplementos que vão desde
comprimidos e pastilhas, até
uma nova geração de suplementos vitamínicos, em gomas, com formato lúdico, que
favorece a adesão das crianças
por serem divertidas e saborosas”, completa o dr. Magnoni, que também é responsável
pela área de nutrologia de 13
hospitais de São Paulo.

O Tiro de Guerra de Barretos recebeu a Visita de Orientação Técnica (VOT) na quarta-feira (7), e com a presença do
major Madureira, chefe da Seção de Tiros de Guerra (STG),

acompanhado do sargento J.
Veiga e do soldado Nunes.
A visita, que é um trabalho
habitual, tem a finalidade de avaliar os níveis de instrução dos
atiradores do corrente ano, bem

como as instalações da unidade.
A VOT teve a presença de Letícia Lemos, presidente do Fundo
Social de Solidariedade, representando a diretora do Tiro de
Guerra, a prefeita Paula Lemos.

Governo de SP autoriza volta presencial
do ensino superior para o 2º semestre
Decreto publicado em Diário Oficial nesta quarta-feira (7)
também traz novas regras para a Educação Básica
O governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (7)
a retomada das aulas presenciais no ensino superior de instituições públicas e privadas. O
decreto foi publicado no Diário
Oficial. Até então, apenas cursos específicos relacionados à
área da saúde estavam autorizados a ter aulas presencialmente.
“Os alunos do ensino superior do estado de São Paulo
poderão retornar às aulas presenciais a partir do dia 2 de
agosto. O retorno prevê taxa
de ocupação de 60% nas faculdades de tecnologia e universidades públicas e privadas, com obediência a todos
os protocolos de saúde, incluindo uso de máscaras e álcool em gel”, afirmou Doria.
A publicação também definiu as novas regras para as
escolas da Educação Básica.

A partir de agora, o distanciamento que antes era de 1,5
metro passa a ser de apenas 1
metro. As escolas ficam autorizadas a receber estudantes
presencialmente para planejar
atividades conforme a sua capacidade física.
A retomada das aulas presenciais no ensino básico ou
superior devem sempre respeitar os protocolos sanitários
do setor da educação.
“Este é um grande passo. O
decreto que autoriza o retorno
presencial do ensino superior
vale para os cursos de tecnologia de nível superior, as nossas
Fatecs. E as aulas das Etecs seguem as mesmas regras da educação básica”, disse Rossieli
Soares, Secretário da Educação
do Estado de São Paulo.
A rede estadual de ensino
entra em período de férias no

dia 16 de julho e retorna para o
2º semestre no dia 2 de agosto.
Já as unidades de ensino
superior devem seguir as mesmas regras de ocupação que o
setor de serviços, conforme o
Decreto nº 65.635, de 16 de
abril de 2021, exceto para os
cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia,
odontologia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional, nutrição,
psicologia, obstetrícia, gerontologia, biomedicina, saúde
coletiva, saúde pública e medicina veterinária.
ATIVIDADES
PRÁTICAS
A partir deste decreto, as
atividades práticas curriculares, como aulas práticas, laboratoriais e estágios dos cursos
superiores de todas as carreiras
estão liberadas para acontecer,
sem restrição de ocupação.
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Com exposição de imagens do Barretos Motorcycles e motos,
publicitário lança livro sobre o evento nesta quinta-feira
North Shopping Barretos já recebeu painéis com fotos marcantes do encontro de motociclistas,
além de máquinas usadas por Cachorrão, um dos grandes nomes das manobras radicais
O North Shopping Barretos já está no clima certo para
os apaixonados por motos. O
local recebe uma exposição de
imagens de grandes momentos do Barretos Motorcycles,
um dos maiores encontros de
motociclismo do país, e de
máquinas utilizadas pelo famoso Cachorrão Moto Show,
responsável por manobras radicais na pista de acrobacias
de 14 edições do evento.
A ação faz parte do lançamento do livro “A Festa do
Cavalo de Aço”, do publicitário e organizador, Marcos
Murta, que acontece oficialmente nesta quinta-feira, dia
08, em frente à Riachuelo.
“É uma grande honra ter
a oportunidade de ver nascer
e ajudar a construir um dos
eventos mais importantes do

Brasil no setor”, diz o autor.
Dos veículos trazidos por
Cachorrão estão a moto 750cc
utilizada para uma das manobras mais pedidas pelo público
do evento, a burnout ou “borrachão”, o kart e a mini moto.
Também estão expostas com
visitação aberta para o público,
fotos de edições históricas do
Barretos Motorcycles.
“Os visitantes do shopping
poderão sentir um pouco desse
clima tão apaixonante e que o
barretense sempre acolheu tão
bem. É uma forma de marcarmos e mostrarmos a nossa
história, respeitando todos os
protocolos de saúde neste momento”, completa Murta.
O lançamento contará com
a presença de Marcos Murta
a partir das 19h30 para autografar. A obra tem apoio da

Bat Brasil, Odonto Company/
Barretos, Ecopower, Levity,
Barretos Motorcycles, Irmandade Hayabusa e Cia Propaganda e Marketing.
O AUTOR
Barretense, Marcos Murta é
empresário e publicitário. Integra a Associação Os Independentes, organizadora do Barretos Motorcycles, há mais de 30
anos. Ocupou cargos na diretoria da entidade e a presidiu em
2010 e 2011. Participou da origem do Barretos Motorcycles
em 2002, evento que sempre
acompanhou de perto, contribuindo para seu crescimento.
Em 2021 lança o primeiro livro
totalmente dedicado ao encontro de motociclistas que levou
ao Parque do Peão um evento que se tornou referência no
país. (Foto: Diego Rodrigues)

