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Três Unidades 
Básicas de Saúde 

funcionam no sábado 
das 7 às 13 horas
Em decorrência do feriado 

de Corpus Christi (nesta quinta-
-feira, dia 11 de junho), a sede 
da prefeitura permanece fecha-
da nesta sexta-feira (12), com o 
estabelecimento do ponto facul-
tativo. Também seguem essa de-
terminação, com suspensão do 
atendimento, as demais reparti-
ções públicas, entre as quais o 
Complexo Administrativo na rua 
30, na esquina da avenida 33; 
órgãos; secretarias municipais, 
ARE 1 – Postão; e Unidades Bá-
sicas de Saúde. Para os atendi-
mentos emergenciais em saúde, 
estarão atendendo a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento), 
localizada na Via Conselheiro 
Antônio Prado, em frente ao Ro-
chão. No sábado (13) também 
funcionarão as Unidades Bási-
cas de Saúde dos bairros São 
Francisco, América e Christiano 
Carvalho, no horário das 7 às 
13 horas, para procedimentos 
de rotina diária e sempre com 
a presença de um clínico geral 
e pediatra. O SAAE também 
segue a prefeitura, mantendo o 
serviço de plantão 24h, que pode 
ser acionado pelos telefones: 
0800-7725300 e 3321-5300 para 
qualquer emergência.

O SEM PARAR VOLTOU!
Segunda a sexta, das 8h às 17h 
você pode fazer o seu cadastro 

e aproveitar a todas as 
comodidades oferecidas!

Mais informações: 
(17) 3321-5511 

Berrantão: Pensando em você sempre!

Parque do Peão recebe “Live” histórica 
e Festa do Peão anuncia programação

No último sábado, dia 06, 
o Parque do Peão recebeu um 
projeto inédito com a trans-
missão da “Live” da dupla Zé 
Neto & Cristiano, uma super-
produção, que foi transmitida 
pelo Youtube dos artistas atin-
gindo mais de 6 milhões de 
visualizações.

Outro ponto alto foi o anún-

cio da programação oficial 
da Festa 2020 que, neste ano, 
acontecerá de 28 de outubro a 
02 de novembro. “A progra-
mação foi muito bem recebida 
e ainda mais novidades devem 
ser anunciadas nas próximas 
semanas”, ressalta Pedro Mu-
zeti, diretor cultural da festa.
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Decreto municipal limita funcionamento 
de bares e restaurantes até meia noite
Na próxima segunda-feira (15), deverão ser divulgados todos os 

atos municipais para o enfrentamento da pandemia nas próximas semanas
Momentos depois de o go-

verno do Estado anunciar a 
permanência da quarentena em 
todo o estado até o próximo dia 
28 e determinar que Barretos 
passe para a fase vermelha do 
Plano São Paulo de flexibiliza-
ção, a partir da próxima segun-
da-feira, dia 15, o prefeito de 
Barretos, Guilherme Ávila, se 
posicionou quanto ao anúncio.

Por meio de nota, o prefeito 
disse que Barretos tem índices fa-
voráveis para manter o comércio 
funcionando de maneira restrita, 
como nas duas últimas semanas, 
pediu a colaboração da popula-
ção com relação às restrições de 
combate à pandemia e disse que 
até na próxima segunda-feira, dia 
15, vai demonstrar com dados 
técnicos que a reclassificação do 
município pelo Estado pode ter 
sido um engano.

Na mesma quarta-feira 
(10), o prefeito baixou decre-
to limitando o horário de fun-
cionamento de alguns setores. 
Desde ontem, quinta-feira 
(11), restaurantes, bares, lan-
chonetes, pizzarias, pastela-
rias, hamburguerias e congê-

neres, poderão funcionar até 
o horário limite de meia noite; 
proibindo jogos como bilhar, 
carteado, dominó, entre outros 
gêneros; música ao vivo e te-
lão com som alto.

“Nós constatamos que hou-
ve equívoco em informações 
fornecidas para a composição 
de um dos cinco índices que 
avaliam a situação do município 
e da região, pois Barretos está 
numa condição ainda privilegia-
da no que diz respeito a número 
de leitos, registros de novos ca-
sos confirmados e de novos óbi-

tos. Com a correção dos núme-
ros e atualização dos índices, é 
que será decidido se adotaremos 
medidas ainda mais restritivas, 
revelou Guilherme”Ávila.

“Nós contamos com a aju-
da da população neste mo-
mento. Reitero o pedido para 
que todos permaneçam em 
casa neste feriado prolongado. 
Quanto menos gente circulan-
do, menor é o contágio, mais 
índices positivos conseguire-
mos e mais rápido teremos a 
retomada da economia local”, 
reforçou Ávila.

Zona Azul começa a funcionar para 
testes na próxima segunda-feira

O novo sistema de esta-
cionamento rotativo, a Zona 
Azul, da cidade de Barretos 
funciona a partir da próxima 
segunda, 15 de junho, por 
uma semana para testes.

Para o estacionamento, o 
motorista vai utilizar um aplica-
tivo de celular para controlar o 
tempo em que seu veículo per-
manece estacionado nas ruas 
abrangidas pela Zona Azul.

Os valores das tarifas de 
estacionamento foram manti-

dos, sendo R$ 2,00 a hora. Pe-
los primeiros 30 minutos, ou 
menos, é cobrado o valor de 
R$ 1,00 e a partir do 31º mi-
nuto a contagem é fracionada 
a cada 15 minutos, podendo o 
usuário do sistema pagar por 
45 minutos de estacionamen-
to, 60, 75 minutos e assim por 
diante, de maneira fracionada 
pelo próprio aplicativo.

A operação da Zona Azul de 
Barretos passou, por licitação, 
para a empresa “É Só Parar - Tec-
nologia  em Estacionamento”.

Em reunião com o presi-
dente da ACIB, Roberto Aru-
tim, com o representante dos 
lojistas do centro, Gustavo 
Miziara, e com o secretário 
municipal de Ordem Públi-
ca, Cláudio Muroni, o diretor 
da empresa, Gilberto Feijão, 
salientou que uma equipe de 
monitores foi contratada para 
orientar os usuários nesta pri-
meira semana de funciona-
mento do novo sistema.

O secretário municipal 
informou que de 15 a 20 de 
junho nenhuma multa será 
aplicada. A função dos agen-
tes de trânsito também será de 
orientação aos motoristas.

Saúde prorroga vacinação contra gripe até dia 30
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe 

até o próximo dia 30. O prazo inicial era o último dia 5, mas foi ampliado com a finalidade de aumentar 
a cobertura vacinal e alcançar pelo menos 90% dos públicos prioritários. Na região de Barretos, a popu-
lação até 5 anos de idade, estimada em 27.647 crianças, atingiu 54% da vacinação, com aplicação de 
15.144 doses. A vacinação em pessoas com idades entre 55 e 59 anos, atingiu 36%, sendo aplicadas 
7.550 doses. A orientação é para que pessoas de grupos de risco procurem a unidade mais próxima 
de casa para receber a vacina. Essa vacina é contra a gripe e não tem eficiência contra o coronavírus.



BARRETOS, 12 de junho de 2020 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

2

Editorial

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br

Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves

Circulação
Barretos, Colina e ColômbiaEX

PE
DI

EN
TE

Jornal A Cidade - Barretos e Região

REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118, 
Centro, Barretos-SP
Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é 
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas, 
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, pada-
rias, academias, salões de beleza, prédios públicos, 
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

Opinião

Quality
in Copy

(17) 3324-4846

Xerox A3 e A4, 
Plastificação, 

Encadernação, 
Impressão colorida 

e preto e branco

LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Sandro Arquejada
missionário da Comunidade 

Canção Nova

Vinícius Lummertz
Secretário de Turismo 

do Estado de São Paulo

O futuro feito hoje 
no turismo paulista

O que queremos para o 
turismo do Estado de São 
Paulo quando passar a pan-
demia? Essa pergunta guiou 
o nosso trabalho nos últimos 
três meses. Esse pensamento, 
essa inquietação para os dias 
de Covid-19 serão fundamen-
tais, principalmente, quando 
tiver início a saída da crise, a 
retomada mais efetiva.

Em breve retrospectiva, em 
2019 o turismo de São Paulo 
cresceu 5,3%, o dobro do cres-
cimento nacional. Tivemos 
iniciativas concretas, como a 
ampliação de vôos para diver-
sos aeroportos do interior. Sem 
vôos em 2018, o Aeroporto de 
Barretos fechou o segundo se-
mestre do ano passado com 92 
frequências, média de quatro 
por semana para Congonhas, 
em São Paulo.

O primeiro bimestre do ano 
mostrou bons resultados, com 
perspectiva de crescimento, 
motivado principalmente pe-
los fortes investimentos em 
promoção feitos no último 
trimestre de 2019. Veio então 
a crise. Mesmo que não haja 
culpados, somos todos respon-
sáveis pela sua superação.

Na Secretaria de Turismo 
do Estado temos mantido os 
investimentos focados nas 
obras em andamento. Até o 
final de maio, as liberações 
dos recursos atenderam cerca 
de 110 cidades de todas as re-
giões. São nossas estâncias e 
municípios de interesse turís-
tico.  Foram R$ 60,1 milhões 
para que nossos destinos turís-
ticos estejam preparados para 
bem receber os visitantes.

Esses investimentos são 
importantes também no pre-
sente, já que mantêm empre-
gos em outros setores, princi-
palmente na construção civil. 
Ou seja, mantêm a economia 
girando no hoje, com o con-
sumo minimamente aqueci-
do, e prepara os nossos mu-
nicípios para o amanhã.

Em outra frente que in-
jeta vigor econômico, nosso 
Programa de Crédito Turís-
tico, lançado no ano passa-
do, já aprovou as demandas 
de 27 municípios, entre eles 

Peruíbe, totalizando R$ 21,6 
milhões. São obras a serem 
financiadas por bancos pú-
blicos, relevando também o 
empenho dos prefeitos.

Durante esses quase 90 
dias quarentena, fizemos 
questão de estar próximos 
tanto dos lideres municipais, 
quanto das entidades repre-
sentativas dos segmentos que 
compõem o turismo, como 
agentes de viagens, hotelei-
ros e empresas aéreas.

Atuamos em mutirão, 
incentivando ações sociais, 
como a confecção de másca-
ras. Organizamos pelo menos 
dez encontros virtuais e cria-
mos um canal de comunica-
ção exclusivo para as boas 
práticas do setor, o www.mu-
tiraodoturismo.com.br.

Mantivemos esse mesmo 
empenho com relação aos 
projetos estruturantes, de 
longo prazo. Apresentamos o 
masterplan de nossa primeira 
rota cênica, no Vale do Ribei-
ra, extremo sul do nosso Es-
tado e já estamos preparan-
do mais três: Litoral Norte, 
Circuito das Águas e Manti-
queira. Demos andamento ao 
estudo escopo legal para os 
Distritos Turísticos.

Também fizemos em maio 
uma reunião produtiva com a 
Assembleia Legislativa apre-
sentando detalhes do nosso 
centro Politurismo, que será 
fundamental para repensar e 
recriar nosso setor. E conti-
nuamos com os atendimentos 
do Programa de Crédito Tu-
rístico que, no final de maio, 
recebeu o primeiro aporte, de 
R$ 60 milhões, do Fundo Ge-
ral do Turismo (Fungetur), 
do Ministério do Turismo, 
que solicitamos no início do 
mês, com o compromisso de 
novas liberações.  

Todas essas iniciativas 
são importantes para exer-
citarmos a nossa resiliência 
diante da crise presente e, 
principalmente, para prepa-
rar um futuro promissor para 
o turismo de São Paulo.

TSE julga chapa Bolsonaro/Mourão
Percival Puggina, escritor e colunista de dezenas de jornais e sites no país, retrata neste artigo para o nosso 
espaço de opinião, o momento de instabilidade política que atravessa o presidente Jair Bolsonaro e seu vice 

Hamilton Mourão, com relação às ações que estão sendo julgadas no TSE (Tribunal Superiro Eleitoral). Segue.
Estabilidade política? Co-

nheço só de ouvir dizer. Os 
períodos menos inseguros ou 
operando com alguma esta-
bilidade, desde que observo a 
política brasileira em meus 75 
anos, têm sido momentos de 
transição para uma instabilida-
de vindoura, certa como o in-
verno gaúcho que se aproxima.

Em analogias gastas pelo 
uso, temos experimentado 
“bolhas” de estabilidade, efe-
tuado vôos de galinha. São 
períodos durante os quais 
material explosivo vai sendo 
acumulado nas relações polí-
ticas e sociais, e permanece à 
espera de uma ignição. Ou de 
um alfinete que acabe com a 
bolha. Ou de uma receita que 
precise da galinha.

O atual período de instabi-
lidade, por exemplo, iniciou 
no ano de 2013 com os “vinte 
centavos” nas passagens de 
ônibus e, de lá para cá, resis-
tiu a todos os discursos que 
se empenharam em fazer crer 
que o Brasil era um reino de 

príncipes perfeitos, solidez 
institucional e convicção de-
mocrática lavrada em granito. 
Não vou chover nesse charco, 
mas já são sete anos de crise.

Quero avançar mais na ques-
tão da instabilidade, da qual o 
momento presente enche o pal-
co com atores políticos institu-
cionais e extrainstitucionais, que 
brincam de Salomé querendo a 
cabeça de Bolsonaro.

Mesmo aqueles congres-
sistas viajantes no eterno trem 
da alegria do centrão, que se 
aproximam do presidente, 
gostariam de vê-lo pelas cos-
tas, não se metendo nos seus 
negócios, pois era assim (que 
diabo!) que a banda vinha to-
cando desde 1985.

Não bastasse isso, come-
çam a chegar ao plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral 
ações que tratam da cassação 
da chapa Bolsonaro/Mourão 
na eleição de 2018.  São cinco 
oportunidades para derrubar o 
governo. Cinco!

Fico imaginando a dificul-

dade do cidadão, que foi às 
urnas e decidiu com seu voto 
aquele pleito, em entender 
como as campanhas eleitorais 
podem estar sendo revisita-
das e reexaminadas um ano e 
meio depois.

Como se sabe, em pre-
sença de alguma ilegalidade 
grave, a chapa será cassada e 
nova eleição, convocada. Se 
uma decisão assim ocorrer 
antes do fim deste ano, haverá 
nova eleição na Terra Brasilis; 
se depois, a eleição será indi-
reta pelo Congresso. Ou seja, 
será presidente quem cons-
truir maioria com o centrão...

O TSE já se defrontou com 
uma ação assim, há exatos três 
anos, quando julgou a chapa Dil-
ma/Temer acusada de grave ile-
galidade. A presidente fora cas-
sada pelo Senado (31/08/2016) 
e o mandato de Temer iria até 
31 de dezembro de 2018. Com 
a nação em suspense, o TSE 
decidiu decidir; se absolvesse 
a chapa, Temer completaria 
o ano e meio de mandato res-

tante; se a condenasse, haveria 
eleição de um novo presidente 
pelo Congresso.

O ministro Herman Ben-
jamin, relator do caso, estava 
tão convicto da culpa da coli-
gação que dramatizou assim a 
situação: “Quero dizer que tal 
qual cada um dos seis outros 
ministros que estão aqui nes-
sa bancada, eu como juiz me 
recuso ao papel de coveiro de 
prova viva”.

Contados os votos, foram 
dados quatro pela absolvição e 
três pela condenação. Por um 
voto, Temer se manteve na pre-
sidência da República. Tudo de 
acordo com a Constituição.

O que está mais errado é 
nosso sistema de governo que 
coloca todas as fichas na elei-
ção de uma pessoa e o modelo 
institucional que lhe dá o po-
der com uma das mãos e tira 
com a outra.

Também isso, como quase 
tudo no sistema, é ótimo para 
quem gosta de viver perigosa-
mente. Eu não gosto.

Como será o namoro pós-pandemia?
O namoro tem se tornado 

diferente a cada geração. No 
tempo dos nossos avós ou ta-
taravós, o casal era  formado 
pelo arranjo feito por suas 
famílias. O matrimônio era 
visto como forma de garantir 
proteção e estabilidade à pes-
soa. A paixão era secundária, 
considerada um sentimento 
efêmero. Com o tempo, se 
acostumava um com o outro. 

A geração seguinte passou 
a valorizar a própria escolha 
por um amor. Mas, a super-
valorização da paixão, por 
vezes, fez com que muitas 
pessoas se casassem tendo so-
mente uma idealização do par 
e, quando já numa vida a dois, 
é que se deparavam com as di-
ferenças entre eles. 

A geração que veio depois 
descobriu o “ficar”, que não é 
namoro, mas uma caricatura de 
relacionamento. Nisso, alguns 
iam se encantando um com o 
outro, até decidirem firmar algo. 

Com a pandemia, outra mu-
dança tem-se desenhado. Na 
opinião de muitos, é que tere-
mos uma mudança social, estru-
tural, e que a tecnologia passe a 
ter um papel cada vez maior no 
modo de fazermos as coisas.

Portanto, também os na-
moros, que já vinham absor-
vendo uma forma virtual de 
acontecer, podem passar a ser 

cada vez menos presenciais. 
Eis a questão: como será o na-
moro pós-pandemia?

Toda vez que há alguma 
mudança social ou mesmo 
crise, temos que voltar à es-
sência das coisas, na estrutura 
básica, nas características que 
nunca mudam. A necessidade 
de afeto e a vocação ao amor 
esponsal são exemplos disso, 
pois sempre estarão presentes 
no ser humano. 

Onde alguém pode conhe-
cer melhor outra pessoa e, as-
sim, decidir-se por formar um 
laço mais profundo? Ora, onde 
a pessoa amada manifesta sua 
essência e esse lugar é a família. 

Na família é onde a pessoa 
é ela mesma, é lá que se mani-
festam seus valores. No con-
vívio do lar fica nítido tudo o 
que se passa com o indivíduo. 

É no seio da família que 
todo ser humano é formado, 
desde a primeira noção de so-
ciabilidade até as concepções 
e visão de vida. É lá que se 
conhecem jeitos e reações do 
pretendente.

Por exemplo, em casa, se vê 
como o par trata o pai, a mãe, 
os irmãos e, isso, corresponde 
a como essa pessoa valoriza o 
sexo oposto e o que significa 
formar família para ele. Outro 
retrato é que, na família, se vê 
se a pessoa será colaborativa 

ou não no futuro lar.
Ainda que o namoro pos-

sa ser mais virtual, quando 
passar esse isolamento, não 
dispense as oportunidades de 
conhecer seu amor, no dia a 
dia, com sua família.

Esta quarentena, como 
toda prova, também traz opor-
tunidades, e tem se mostrado 
como meio de manifestar as 
reais intenções e disposições 
dos amantes.

Se estamos frisando que 
é na família que os valores 
transparecem, para mensurar 
a qualidade de seu relaciona-
mento, reflita se entre vocês, 
com o isolamento, seu par 
tem mostrado mais valores, 
prezando pelo bem comum a 
vocês ou somente o procura 
quando a carência do que é 
conveniente a ele(a)?

Todo casal, uma hora ou 
outra, passará pela provação. 
E isto é “bom”, faz parte do 
relacionamento, pois é no fogo 
da adversidade que as verda-
deiras intenções são reveladas.

Sobretudo, não importam 
as mudanças; a família é sem-
pre a referência do ser huma-
no. Feliz dia dos Namorados!
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quem dera que por descuido houvesse uma pandemia de consciência e empatia.” (Odinei Passos)

A segunda-feira (08) foi de festa para Rafaella Cristinna 
que brindou seus 30 anos. Na data ela recebeu o carinho de 

seus pais, irmãos, sobrinhos, demais familiares, amigos, e 
claro, o mais especial, do noivo João Vitor. Trintou!

Parabéns para Geovana Pires Caloche que celebrou 
mais um aniversário terça-feira (09), onde o carinho 

ficou por conta do marido Carlos Caloche Filho e 
do filhão João Vitor Pires Caloche. Felicidades!

Hoje (12) é dia de cantar parabéns para Dolores Leal 
que celebra mais um ano de vida, e recebe o carinho 

dos amigos e familiares. Felicidades!

É só felicidade no lar do casal Celso Modenes e 
Nayara Barbosa desde a chegada da filha Luiza Barbosa 

Modenes que nasceu no dia (30/05) as 20h46. A primogênita 
bastante esperada veio ao mundo pesando 3,995 kg e 

medindo 50,05 cm de muita fofura. Mundo cor de rosa!

O Sr. Luiz Carlos Fabres celebrou seus 80 anos muito 
bem vividos terça-feira (09), e recebeu na data especial 

todo o carinho da esposa Ester Ribeiro Fabres e do 
filho Luiz Carlos Fabres Júnior. Parabéns!

O fotojornalista José Tomaz Aquino completou mais um ano 
de vida quarta-feira (10), e passou o dia recebendo as felicita-
ções dos amigos e colegas de profissão, familiares, e o carinho 

da esposa Elisabete e da filha Maria Elisa. Parabéns!
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Comércio de Barretos adere à campanha 
de conscientização sobre uso de máscaras

Administração municipal distribuiu cartazes para lojistas em vários pontos da cidade
Cerca de mil cartazes com 

as ilustrações da campanha 
de conscientização do uso de 
máscaras para evitar o contá-
gio do coronavírus foram dis-
tribuídos pela prefeitura gra-
tuitamente no comércio de 
Barretos.

A maioria dos lojistas ade-
riu à campanha e colocou o 
cartaz em local de destaque e 
visibilidade em seu estabele-
cimento comercial.

Seguindo o mesmo layout 
dos vídeos veiculados nos 
meios de comunicação tra-
dicionais e redes sociais, os 

cartazes trazem informações 
didáticas sobre a obrigatorie-
dade do uso de máscaras de 
proteção da boca e nariz, para 
as pessoas que entram nas lo-
jas da cidade e de como de-
vem ser utilizadas.

Uma iniciativa da prefei-
tura, por meio da Secretaria 
Municipal de Comunicação, a 
campanha inclui ainda a colo-
cação de banneres em prédios 
públicos que mantiveram o 
atendimento ao público, como 
as Unidades Básicas de Saú-
de, os Centros de Referência 
da Assistência Social (CRAS) 

e as escolas municipais, além 
da própria sede da prefeitura.

Nesta semana, foi a vez da 
distribuição de panfletos de 
orientação, seguindo a mesma 
linha dos cartazes.

Desde o início da quaren-
tena estão veiculando, espora-
dicamente, pela cidade, carros 
de som com orientação sobre 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras e do distanciamento 
social. As empresas que dese-
jarem receber cartazes podem 
entrar em contato com a pre-
feitura pelo e-mail imprensa@
imprensabarretos.sp.gov.br.

Casinhas de cachorro são 
instaladas em espaços públicos

Dentro do Programa Muni-
cipal “Amigo Bicho” da pre-
feitura de Barretos, que busca 
a valorização e cuidados com 
animais domésticos e em con-
dição de abandono, nesta sema-
na, começou a ser instaladas 20 
casinhas de cachorro em locais 
públicos de Barretos.

Com execução da secreta-

ria municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, a instalação 
das casinhas será mantida por 
instituições de defensores de 
animais. A doação das peças 
foi do Projeto Amigos dos Ani-
mais, que tem incentivo e par-
ticipação do vereador Raphael 
Oliveira, quem levou a ideia ao 
prefeito Guilherme Ávila.

Na apresentação oficial 
das casinhas para a ação, es-
teve presente o secretário mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
Marco Antônio de Carvalho 
Ferreira, o vereador Raphael 
Oliveira, as protetoras de ani-
mais Marcelita e Joana, além 
do prefeito de Barretos, Gui-
lherme Ávila.

Congresso quer ouvir médicos 
antes de decidir adiamento 

de eleições municipais
Definição sobre pleito pode sair até o fim de junho, 

segundo o presidente da Câmara federal, Rodrigo Maia
“O Congresso quer ouvir 

médicos e se basear em cri-
térios científicos antes de de-
cidir se adiará ou não as elei-
ções municipais deste ano por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus”, disse nesta se-
mana, o presidente da Câmara 
federal, Rodrigo Maia.

Em entrevista à CNN 
Brasil, o deputado afirmou 
que a ideia é fazer uma reu-
nião com especialistas ouvi-
dos pelo presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleito-
ral), Luís Roberto Barroso.

Esses médicos, segundo 
Maia, teriam manifestado 
preocupação com a realiza-
ção da eleição em outubro, 
por causa da crise sanitária.

“Pedimos essa reunião para 
que os médicos pudessem le-
var sua preocupação científica 
e que depois caberia ao Parla-
mento, à Câmara e ao Sena-
do tomar uma decisão sobre o 
adiamento da eleição”, disse.

“É importante que os lí-
deres ouçam médicos e cien-
tistas e depois caminhem 
para dentro de suas banca-

Estudantes que não se ins-
creveram para Novotec Vir-
tual, têm uma nova opor-
tunidade para participar da 
modalidade do curso 100% 
online. São 8 opções de cur-
sos profissionalizantes com 
certificação disponíveis para 
alunos de todo o estado.

O novo período de inscri-
ções segue aberto até o dia 21 
de junho e as atividades co-
meçam no dia 29.

Para participar, é preci-
so ser aluno de qualquer uma 
das séries do ensino médio e 
se inscrever pelo site do Novo-

techttp://www.novotec.sp.gov.
br. Estudantes da modalidade 
de Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) das escolas estaduais 
e concluintes do ensino mé-
dio ou EJA médio de dezem-
bro/2018 até dezembro/2019 
também poderão se inscrever.

Além dos cursos de Lógi-
ca de Programação, Banco de 
Dados, Gestão Administrativa 
e Planejamento Empresarial, 
que já faziam parte da moda-
lidade, quatro novas opções 
estão disponíveis: Desenvol-
vimento Web, Finança na Em-
presa, Desenvolvedor Mobile 

e Espanhol Básico.
Os alunos que já fizeram a 

inscrição na primeira etapa po-
derão iniciar seus estudos onli-
ne pela plataforma da Universi-
dade Virtual do Estado de São 
Paulo (UNIVESP). O horário 
de aula é definido pelo próprio 
estudante, que conta com mó-
dulos tutorados de 80 horas.

O Novotec é uma parceria 
entre a Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo, a Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico e o Centro Paula Sou-
za, que visa preparar o estudante 
para o mercado de trabalho.

das, para que a gente possa 
tomar uma decisão correta até 
o fim de junho e, a partir daí, 
aprovar uma emenda consti-
tucional”, acrescentou Maia.

Maia comentou, ainda, a 
possibilidade de mudança na 
Constituição para estabelecer 
um intervalo de três semanas 
entre primeiro e segundo turnos.

Fazer a mudança via PEC 
(Proposta de Emenda à Cons-
tituição) respeitaria as regras 
permanentes e implicaria ape-
nas uma mudança nas disposi-
ções transitórias da Constitui-
ção, defendeu.

A mudança nas datas das 

eleições também requer a apro-
vação de uma PEC, que exige 
apoio de pelo menos três quin-
tos dos deputados e dos sena-
dores, em dois turnos de vota-
ção na Câmara e no Senado.

Em maio, Maia afirmou 
que o Congresso discutia adiar 
o primeiro turno das eleições 
municipais para 15 de novem-
bro ou 6 de dezembro.

Pelo calendário eleitoral, 
que segue as diretrizes esta-
belecidas pela Constituição, 
o primeiro turno das eleições 
ocorreria em 4 de outubro, e 
o segundo, onde houver, no 
dia 25 do mesmo mês.

Novotec Virtual tem novo período 
de inscrições aberto até 21 de junho

São oito opções de cursos virtuais para os alunos da rede 
estadual do ensino médio; aulas começam no dia 29 de junho
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Parque do Peão recebe “Live” 
histórica e Festa do Peão anuncia programação
Show de Zé Neto & Cristiano contabilizou mais de 6 milhões de visualizações e protagonizou anúncio oficial da programação da Festa do Peão 2020

No último sábado, dia 06, 
o Parque do Peão recebeu um 
projeto inédito com a trans-
missão da “Live” da dupla Zé 

Nascida em Barretos, 
Adalgisa Borsato ocupa a 
cadeira número 32 na ABC 
(Academia Barretense de Cul-
tura). Seu último livro infantil 
“Os sapos do vovô Galdino” 
orienta para a preservação das 
espécies e a preocupação do 
uso de agrotóxicos. “Eu sem-
pre direciono meus livros para 
a conservação da natureza”, 
destaca a escritora.

Adalgisa foi bibliotecária 
durante muitos anos. Gosta-
va de ler os livros infantis de 
Hans Christian Andersen e 
também as fábulas de La Fon-
taine, que possuem conteúdo 
moral. “Quando era bem pe-
quena minha mãe me deu um 
livro de estórias infantis e to-
mei gosto”, disse.

Dentre os livros infantis 
que escreveu estão, também, 
“O ratinho sonhador”, que ob-
serva a destruição da natureza 
e sonhava até em mudar de 
país porque achava que estava 
devastando todas as florestas.

A escritora admite que é 
fácil escrever para crianças, 
pois elas valorizam as pe-
quenas coisas. “Nós temos 

que ensinar as crianças a ler 
e escrever. Aconselho elas a 
escrever tudo o que vê no seu 
dia-a-dia como passarinhos, 
matas, príncipe e depois, co-
meçar a ler e tirar dali uma 
estória, um poema ou poesia a 
partir do natural”, conta.

Com o advento da tecno-
logia, as crianças se afastaram 
dos livros. De acordo com 
Adalgisa, com o apoio dos 
pais, escritores e professores, 
está acontecendo um retorno 
para as livrarias. “Visito bas-
tante as livrarias em São Pau-
lo e vejo as crianças lá. Vejo 
as mães comprando muitos 
livros nas feiras”, relata.

A escritora diz que tem ou-
tras cinco estórias para publi-
car, mas gostaria de fazer em 
apenas um livro. O título pro-
visório para a obra está esco-
lhido: “Pequenos contos para 
crianças”. Ela também tem 12 
peças escritas para encenação 
em teatro infantil e adulto.

Adalgisa Borsato escre-
veu a peça “A caminhada”, 
que conta a história da famí-
lia Barreto chegando no mu-
nicípio, passando por outros 

períodos até da fundação da 
Festa do Peão. O texto relata 
ainda fatos do município. A 
peça foi apresentada em Bar-
retos em três ocasiões, ence-
nada por atores da cidade e 
dirigida pelo Ricardo Tadeu 
Marques.

A peça “Amor em preto e 
branco” é uma peça que espe-
ra a encenação. Está pronta há 
cinco anos e trata do amor en-
tre um casal no qual o rapaz é 
negro e a moça é branca, abor-
dando a temática do racismo.

Além disso, Adalgisa Bor-
sato tem contos publicados em 
antologias. “Tenho uma his-
tória verdadeira romanceada 
contando o início da Festa do 
Peão de Barretos com todas 
as modalidades de montarias. 
Depois fiz uma autobiografia, 
‘Vida que nos transforma’, 
contando minha vida numa ca-
tarse”, relatando sua infância 
no sítio Pitangueiras e da sua 
família no povoado das Três 
Barras, zona rural de Barretos.

A escritora Adalgisa Bor-
sato trabalha em outros proje-
tos literários em vista. (Texto: 
Aquino José e Igor Sorente)

Com o objetivo de incenti-
var as doações para garantir o 
abastecimento dos bancos de 
sangue do Estado, a ARTESP 
(Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo), com o 
apoio das 20 concessionárias 
que administram as rodovias 
paulistas, participa da campa-
nha Junho Vermelho.

A iniciativa é uma parceria 
com a Fundação Pró-Sangue 
para conscientizar a popula-
ção da importância da doa-
ção, principalmente diante do 
atual cenário pandêmico.

As ações de conscientiza-
ção do Junho Vermelho come-
çaram na última segunda-feira 
(8). Desde então, as conces-
sionárias estão exibindo nos 
388 painéis eletrônicos dis-
tribuídos ao longo dos 9.800 
quilômetros de rodovias con-
cessionadas, as seguintes men-
sagens da campanha: Vista sua 
máscara. Doe sangue e ajude o 
próximo! @prosangue.

Junho é o mês da campa-
nha porque, historicamente, 
com o período mais frio do 
ano, o volume de doações cai, 
o que leva os estoques a fica-
rem a níveis críticos, abaixo 
da média anual, prejudicando 
o atendimento aos pacientes 
que necessitam.

Além disso, este ano ainda 
há o agravante da pandemia 
da Covid-19. A iniciativa tam-
bém está sendo repercutida 
nas redes sociais da ARTESP.

DOAÇÃO SEGURA
Devido ao Coronavírus, a 

Pró-Sangue adotou uma série de 
medidas cautelares para aumen-
tar a segurança de doadores e 
profissionais de saúde seguindo 
orientações técnicas do Gover-
no do Estado de São Paulo:
• Agendamento individual para 
evitar aglomeração e diminuir 
o tempo de permanência das 
pessoas nos postos de coleta;
• Álcool gel em vários pontos 
do processo da doação para 
os candidatos manterem suas 
mãos higienizadas durante a 
permanência nesses locais;
• Protocolo de triagem dos 
candidatos à doação de san-
gue: candidatos que apresen-
taram infecção pela Covid-19 
são considerados inaptos por 
um período de 30 dias, após 
recuperação clínica completa 
(assintomáticos); candidatos 
que tiveram contato direto 
(domiciliar ou profissional) 
com casos suspeitos ou con-
firmados de contaminação por 
Coronavírus devem aguardar 
14 dias após o último dia de 
contato, para realizar a doa-

ção de sangue; profissionais 
da saúde (médicos, enfermei-
ros entre outros) que tiveram 
contato direto (domiciliar ou 
profissional) com pacientes 
devem aguardar 14 dias após 
o último dia de contato, para 
realizar a doação de sangue.
REQUISITOS BÁSICOS 

PARA DOAÇÃO
• Estar em boas condições de 
saúde;
• Ter entre 16 e 69 anos, desde 
que a primeira doação tenha 
sido feita até 60 anos (meno-
res de 18 anos, clique para ver 
documentos necessários e for-
mulário de autorização);
• Pesar mínimo de 50kg;
• Estar descansado (ter dor-
mido pelo menos 6 horas nas 
últimas 24 horas);
• Estar alimentado (evitar ali-
mentação gordurosa nas 4 ho-
ras que antecedem a doação);
• Apresentar documento ori-
ginal com foto recente, que 
permita a identificação do doa-
dor, emitido por órgão oficial 
(Carteira de Identidade, Cartão 
de Identidade de Profissional 
Liberal, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social).

Para mais informações e 
endereços dos postos de co-
leta: http://www.prosangue.
sp.gov.br/

Adalgisa Borsato: a talentosa 
escritora de livros e peças teatrais

Escritora Adalgisa Borsato exibe livro de sua autoria. (Foto: Aquino José)

Neto & Cristiano, uma super-
produção, que foi transmitida 
pelo Youtube dos artistas atin-
gindo mais de 6 milhões de 
visualizações.

O show teve, ainda, partici-
pação especial das duplas Rio-
negro & Solimões e Hugo & 
Guilherme. “Foi uma grande 
produção, realizada com todo 
cuidado necessário para ga-
rantir a saúde e o bem-estar de 
todos os envolvidos”, explicou 
Jerônimo Luiz Muzetti, presi-
dente de Os Independentes.

Entre as diferentes intera-
ções e momentos históricos, 
Zé Neto mostrou todo seu ta-
lento narrando montarias em 
um touro mecânico, incluindo 
dos sertanejos Rionegro e So-
limões e do presidente Jero-
minho Muzetti.

Outro ponto alto foi o 
anúncio da programação ofi-
cial da Festa 2020 que, neste 
ano, acontecerá de 28 de ou-
tubro a 02 de novembro.

“A programação foi mui-
to bem recebida e ainda mais 
novidades devem ser anuncia-

das nas próximas semanas”, 
ressalta Pedro Muzeti, diretor 
cultural da festa. As atrações 
confirmadas da pré-progra-
mação são:

- Quarta (28/10): Alexan-
dre Pires - Baile do Nêgo Véio

- Quinta (29/10): Bruno & 
Marrone/Mato Grosso & Mathias

- Sexta (30/10): Jorge & 
Mateus/Marília Mendonça/
Pedro Sampaio

- Sábado (31/10): Zé Neto 
& Cristiano/Edson & Hudson/
Cesar Menotti & Fabiano/Rio 
Negro & Solimões

- Domingo (1º/11): Gustta-
vo Lima, o Rei da Arena

RODEIO
Em seus seis dias de rea-

lização, a Festa do Peão de 
Barretos receberá programa-
ção de montarias em touros e 
cavalos e provas cronometra-
das, incluindo a 27ª edição do 
Barretos International Rodeo. 
A programação completa de 
rodeio será divulgada em bre-
ve. Os ingressos para o evento 
estão à venda pelo www.inde-
pendentes.com.br

Concessionárias se mobilizam na 
Campanha Junho Vermelho para 

incentivar doações de sangue
Mensagens educativas e motivacionais serão exibidas nos painéis 

eletrônicos instalados nas rodovias sob concessão da Artesp
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“Informalidade é obstáculo para recuperação 
no Brasil”, apontam Dieese e Banco Mundial

Estimativas do Banco 
Mundial divulgadas na se-
gunda-feira (8) apontam 
que a economia global deve 
registrar retração de 5,2% 
em 2020. É a maior redução 
registrada desde a Segunda 
Guerra Mundial, em função 
da pandemia de coronavírus. 
Para o Brasil, a previsão é de 
queda de 8%.

Países em desenvolvi-
mento, que registram maio-
res taxas de trabalho infor-
mal, também deverão ter 
uma recuperação mais lenta, 
no pós-pandemia.

O mesmo relatório apon-
ta que o Brasil deve crescer 
2,2% em 2021. Ou seja, pou-
co mais da metade do cres-
cimento mundial esperado, 
que é de 4,2%.

Para o diretor técnico do 
Dieese, Fausto Augusto Jú-
nior, a informalidade é um 
“problema crônico” por aqui. 
Mas o que chama a atenção, 
segundo ele, é que o governo 
Bolsonaro estimula o traba-
lho informal, ao promover a 
destruição de direitos traba-
lhistas e sociais.

Trata-se de uma série de 
direitos, como previdência so-

cial, FGTS, seguro-desempre-
go, antecipação de férias, que 
servem para “mitigar” os im-
pactos de uma crise como essa, 
por exemplo. “Quando você 
cai no mundo da informalida-
de, isso não existe”, disse.

“Estamos falando basica-
mente dessa expansão neces-
sária dos direitos trabalhistas 
e sociais. A gente precisa 
ampliar esse conjunto de di-
reitos, porque essa amplia-
ção dá mais segurança para 
a economia como um todo. 
Com mais segurança, inevi-
tavelmente, a possibilidade 
para sair da crise é facilitada. 
Porque tem ferramentas de 
mitigação”, disse Fausto Au-
gusto Júnior, em comentário 
na Rádio Brasil Atual, na úl-
tima terça-feira (9).

AUXÍLIO
Diante disso, Fausto Jú-

nior defende que pelo menos 
o auxílio emergencial seja 
expandido até o fim do ano, 
para reduzir os impactos da 
pandemia. “É o mínimo que 
a gente pode imaginar diante 
desses números da econo-
mia. E quem sabe caminhar 
para uma renda básica de ci-
dadania”. (Fonte: RBA)

Com um papel ainda mais 
importante para os beneficiá-
rios durante este período de 
isolamento social, o aplicati-
vo do Seguro DPVAT bateu 
a marca de mais de 229 mil 
downloads, desde o seu lança-
mento, em dezembro de 2018.

A plataforma já registrou 
mais de 16 mil pedidos de in-
denização e reembolsos de 

Testamentos, inventários, 
partilhas e escrituras de doa-
ção em Cartórios de Notas to-
talizaram 156.450 mil atos em 
todo o Brasil desde o início da 
pandemia causada pelo novo 
coronavírus.

O número, levantado junto 
a Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados 
(CENSEC), reúne serviços rela-
cionados ao processo sucessão, 
que disciplina a transferência 
de patrimônio (ativo e passivo - 
créditos e débitos) de alguém a 
outra pessoa de acordo com as 
regras da lei brasileira.

Os atos, que têm sido cada 
vez mais procurados por ido-
sos, profissionais da saúde e, 
até mesmo jovens que fazem 
parte do grupo de risco da 
Covid-19, tendem a aumentar 
nas próximas semanas, já que 
desde o dia 27 de maio todos 
os atos notariais podem ser 
realizados por meio de video-
conferência em todo o territó-
rio nacional.

O aumento da procura por 
orientações de um notário 
para realização de atos de su-
cessão se deve, principalmen-
te, à iminente importância do 
planejamento familiar.

A preocupação dos re-
querentes é garantir que seus 
bens sejam corretamente en-
caminhados e suas vontades 
cumpridas em caso de morte, 
utilizando instrumentos legais 
que evitem futuras disputas 
entre familiares.

O inventário, por exemplo, 
é o documento que apura o pa-
trimônio deixado pela pessoa 
falecida e é obrigatório para 
que a partilha de bens se efe-

Aplicativo do Seguro DPVAT ultrapassa a marca de 229 mil downloads
Plataforma passou por atualizações para aperfeiçoar a experiência dos usuários

despesas médicas do seguro. 
Somente de janeiro a abril de 
2020, foram 93.567 downloads 
e 8.247 sinistros avisados.

Em contínuo aperfeiçoa-
mento para melhorar as ex-
periências dos usuários, o 
aplicativo passou por atuali-
zações no mês de maio.

Entre as novidades da ver-
são lançada no dia 21, está uma 

nova maneira de envio dos 
documentos por meio da ferra-
menta: além da possibilidade de 
fotografar os documentos com 
a câmera do celular, o usuário 
pode enviar os documentos que 
já estiverem digitalizados em 
seu celular, enviando os arqui-
vos em formato PDF. Também 
é possível visualizar, na área de 
andamento dos pedidos, o mo-

tivo de eventuais pendencia-
mentos do processo.

O aplicativo permite que os 
beneficiários dêem entrada nas 
coberturas por morte, invalidez 
permanente ou no reembolso de 
despesas médicas e suplementa-
res (DAMS) diretamente à Se-
guradora Líder e está disponível 
para download, gratuitamente, 
nas plataformas Android e iOS.

João Rock anuncia Festival Virtual no próximo dia 20

O Festival João Rock, um 
dos mais conhecidos e tradi-
cionais do país, anuncia a rea-
lização do seu primeiro even-
to virtual intitulado “João 
Rock e Você”, no dia 20 de 
junho, a partir das 16 horas.

A atração terá, além de Al-
ceu Valença, Poesia Acústica, 
Humberto Gessinger, Raimun-
dos, Marcelo D2 e CPM22, 
muito conteúdo para os fãs do 
rock nacional e do evento, que 
acontece em Ribeirão Preto.

A apresentação das atra-
ções e entrevistas acontecerá 
sob o comando de Maurício 
Meireles, com direção artísti-
ca de Diego Pignataro.

“A ideia é levar muita mú-
sica, humor e a energia do fes-

João Rock e Você contará com 6 bandas em 
8 horas de transmissão ao vivo pela internet

tival para as casas dos fãs do 
João Rock. Cada atração estará 
em sua casa ou estúdio de en-
saio, em suas respectivas cida-
des, em várias partes do país, 
para que tenhamos um evento 
seguro, alegre e dinâmico”, 
conta Marcelo Rocci, um dos 
organizadores do evento.

A transmissão acontece-
rá pelo canal do João Rock 
no YouTube (www.joaorock.
com.br) e também pelas rá-
dios 89 FM (São Paulo e 
Goiânia) e Rádio Cidade (Rio 
de Janeiro).

O evento teve sua edição, 
que ocorreria no dia 6 de ju-
nho, adiada para o dia 12 de 
setembro por conta da pande-
mia do COVID-19.

Cartórios de Notas já contabilizam mais de 150 
mil atos de transferência de bens na pandemia

Idosos e profissionais da saúde são 
os principais perfis que procuram 
orientações para a realização de 

testamentos, inventários e doações
tive entre os herdeiros. Sendo 
uma alternativa mais rápida e 
prática à via judicial, os inven-
tários realizados em Cartórios 
de Notas já contabilizam 79,2 
mil lavraturas deste o início da 
pandemia, enquanto as parti-
lhas totalizam 1250 atos.

Já as mais de 71,4 mil es-
crituras de doação realizadas 
neste ano são utilizadas para 
assegurar a vontade do doador. 
Assim, o requerente pode, ou 
não, incluir cláusulas de uso ao 
beneficiário por uma incum-
bência ou condição, garantin-
do que ações previamente esti-
puladas sejam cumpridas.

Por fim, os Cartórios de 
Notas brasileiros já conta-
bilizam mais de 4,6 mil tes-
tamentos feitos no período, 
assegurando assim o pleno 
cumprimento da vontade do 
testador após a sua morte.
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O Sebrae-SP realiza o 
evento “Seu Negócio Digital” 
em 5 dias, na próxima sema-
na, de 15 a 19 de junho, com 
o objetivo de oferecer aos 
donos de pequenas empresas 
uma semana de inspiração e 
transformação digital, com 
capacitações práticas para in-
gressar ou melhorar a atuação 
no modelo de vendas online. 

A jornada correalizada com 
a Cielo, empresa líder de paga-
mentos eletrônicos no Brasil e 
na América Latina, reunirá gran-
des players do mercado digital 
para apresentar ferramentas, 
técnicas, práticas e informações, 
que permitam aos empreende-
dores implementar mudanças 
e melhorias nas vendas online, 
com baixo custo e fácil acesso.

Entre as empresas pales-
trantes estarão Amazon, Face-
book, Google, Instagram, Ma-

O prazo para entrega da 
declaração de imposto de ren-
da, que terminaria inicialmen-
te em 30 de abril, foi estendi-
do e se encerra em definitivo 
no próximo dia 30 de junho.

O contribuinte pessoa fí-
sica pode destinar até 3% do 
imposto devido para cada um 
dos conselhos (Conselho Mu-
nicipal da Criança e do Ado-
lescente e Conselho Municipal 
do Idoso) ao fazer a declaração 
no modelo completo.
QUEM PODE FAZER A 

DESTINAÇÃO DO IR NA 
DECLARAÇÃO?

As pessoas físicas que 

apresentem a Declaração de 
Imposto de Renda (DIRPF) 
no formulário completo e 
apurem imposto a pagar ou 
tenham direito à restituição.

Se houver imposto a pagar 
serão gerados dois Darf’s: um 
para o Tesouro Nacional e ou-
tro para a destinação.

Havendo restituição a re-
ceber será gerado apenas um 
DARF com o valor da desti-
nação calculado automatica-
mente pelo Programa Gerador 
do Imposto de Renda. O va-
lor destinado será abatido do 
montante de imposto devido.

VEJA COMO É SIM-

PLES DESTINAR
1) No programa do IRPF 
2020, preencha a declaração 
no modelo completo;
2) Veja o valor do imposto devido;
3) No menu lateral, selecione 
a opção “Doações Diretamen-
te na Declaração”;
4) Clique em “Novo” e es-
colha o Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente;
5) Informe o valor a ser doa-
do, limitado a até 3% do im-
posto devido;
6) Será gerado um Documen-
to de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf);
7) Pague o Darf até 30 de junho.

A coordenadora do Programa 
Nacional de Imunizações do Mi-
nistério da Saúde, Ana Goretti, 
explicou nesta semana, que ape-
sar do distanciamento social e da 
Covid-19, é importante que a po-
pulação se proteja contra a gripe

“Se manter imunizado é 
uma questão de proteção so-
cial”, segundo, Ana Goretti. 
“O atual momento de pande-
mia não pode gerar impacto 
na queda da cobertura vaci-
nal”, enfatizou Goretti, ao 
participar da conferência on-
line Webinar, organizada pelo 
jornal O Estado de São Paulo.

Com o tema “Vacinação: 
um ato de amor em tempos de 
pandemia”, o encontro virtual 
aconteceu na última terça-feira 
(9), dia em que se comemorou 
o Dia Nacional da Imunização. 
Atualmente, o Brasil possui o 

Sebrae-SP e Cielo promovem 
experiência inédita de transformação 

digital para empreendedores
Seu Negócio Digital em 5 dias reunirá palestras, na próxima semana, 
entre 15 e 19 de junho, com grandes nomes do mercado digital e aulas 

práticas para orientar empreendedores a digitalizar seus negócios

galu e WhatsApp Business, 
apresentando temas como as 
alternativas para começar a 
vender online, encontrar seu 
cliente e oferecer seus servi-
ços, divulgar para mais pes-
soas o seu negócio no mundo 
digital, organizar a entrega de 
seus produtos e serviços e fa-
zer tudo isso oferecendo uma 
experiência encantadora. 

O evento ainda contará 
com palestras de grandes es-
pecialistas em empreende-
dorismo como Luiza Helena 
Trajano e Gustavo Caetano.

Durante a jornada, os par-
ticipantes também poderão 
acessar salas de aulas ao vivo 
com consultores do Sebrae-
-SP para aprender, na prática, 
o passo a passo para digitali-
zar seu negócio.

As aulas trarão dicas de 
como montar páginas empre-

sariais no Facebook, fazer 
fotos e vídeos para exposição 
de produtos no Instagram, im-
pulsionar posts em mídias so-
ciais, configurar a empresa no 
Google Meu Negócio, e até 
inserir a empresa no aplicati-
vo Waze, por exemplo.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no link: ht-
tps://sebrae.contatosebraesp.
com.br/vendasonline 

Uma pesquisa do Sebrae 
revelou que durante a pande-
mia 44% dos pequenos negó-
cios entrevistados interrom-
peram a operação do negócio, 
pois dependiam do funciona-
mento presencial.

Outros 32% mantiveram 
funcionamento com auxílio 
de ferramentas digitais e 12% 
mantiveram funcionamento, 
apesar de não contar com es-
trutura de tecnologia digital.

Ministério da Saúde alerta que é 
preciso se vacinar mesmo na pandemia

maior programa público de 
imunização do mundo.

Ao falar da importância da 
vacinação para a população 
brasileira, a coordenadora Ana 
Goretti, explicou que o distan-
ciamento social e a situação da 
pandemia no Brasil, são fato-
res que têm gerado impacto na 
queda da cobertura vacinal.

“Muitas famílias ficam com 

receio de ir aos postos de saúde, 
mas temos orientado todas as 
equipes de saúde do país quan-
to às medidas de segurança para 
evitar infecções”, explicou.

Ela avalia que a redução 
na procura pelas vacinas dis-
poníveis no Sistema Único de 
Saúde (SUS) é preocupante e 
vem sendo percebida pelo Mi-
nistério da Saúde.

Prazo para doação de Imposto de Renda a 
projetos sociais termina no próximo dia 30

Prazo para doação de IR a projetos sociais termina no próximo dia 30
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