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TESTAMENTO DO FUTURO - Ricardo Viveiros, jornalista, escritor e professor, e também doutor em Educação, Arte e História da Cultura 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocupa nosso espaço de opinião desta edição, opinando em como deve ser o nosso futuro 
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Hospital Nossa 
Senhora promove 
visita virtual aos 
pacientes com 

Covid-19

O Hospital Nossa Senhora, 
em Barretos, está promovendo 
uma série de ações para ame-
nizar a situação dos pacientes 
internados em razão do trata-
mento da Covid-19. Para redu-
zir os efeitos do isolamento e 
distanciamento dos familiares 
e amigos, já que as visitas fo-
ram suspensas como forma de 
prevenir o contágio da doença, 
o Hospital Nossa Senhora pro-
move visitas virtuais.

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!

Novo reservatório de água do bairro Nova 
Barretos entra em funcionamento em julho

Instalado no bairro Nova 
Barretos III, um novo reservató-
rio de água do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (SAAE) 
está sendo concluído com previ-
são de entrar em funcionamento 
no próximo mês de julho.

Com capacidade de 275 
mil litros de água, em siste-
ma elevado, o reservatório faz 
parte do projeto de abasteci-
mento daquela região da cida-
de, que contempla ainda dois 
poços profundos que inicia-
ram processo de perfuração e 
gerarão vazão de 500 metros 

cúbicos de água por dia.
A superintendente do 

SAAE, Elaine Gomes, infor-
mou que esse novo sistema 
estará completamente implan-
tado antes do final de agosto.

“Esse novo sistema vai ga-
rantir que não falte água nas 
moradias da região, uma vez 
que a terceira fase do lotea-
mento Nova Barretos já está 
sendo entregue com mais de 
200 futuras casas, e haverá 
pressão suficiente nas tornei-
ras para o conforto dos mora-
dores”, disse Elaine Gomes.

Atacadão de Barretos doa 13 
toneladas de alimentos para 

Fundo Social de Solidariedade
O gerente do hipermercado 

Atacadão de Barretos, João Pau-
lo Tenório Lopes, procurou no 
início da semana, o prefeito de 
Barretos, Guilherme Ávila, para 
oficializar a doação de 13 tone-
ladas de alimentos para o Fundo 
Social de Solidariedade do muni-
cípio. “Agradecemos a essa em-
presa que gera tantos empregos 
na cidade e cumpre seu papel de 
responsabilidade social”, disse o 
prefeito de Barretos. “Essa ação 
vem reforçar, e muito, o trabalho 
social desenvolvido pela prefei-
tura desde o início da quarentena, 
há três meses”, completou Hugo Resende Filho, responsável pelo FSS. Página 6

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

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

com pré-candidatos diferentes.
A pesquisa, com a pergunta 

mais objetiva: Se as eleições fos-
sem hoje em quem você votaria 
para prefeito? foi registrada no 
TSE-TRE-SP, com grau de con-
fiança de 95%, com uma margem 
de erro de 2,5%. Página 5

Página 5

Diretoria do Rio das Pedras 
revitaliza Bar da Árvore

Neste momento de distanciamento social, o Rio das Pedras 
Country Club continua investindo em melhorias em sua sede 
de campo. A diretoria do clube está realizando a revitalização 
do Bar da Árvore, localizado no setor da Praia 1, próximo aos 
quiosques. “O clube ainda promove outras melhorias, que mos-
traremos nas próximas edições”, informou o clube.

Em estado crítico, hemonúcleo do 
Hospital de Amor pede doação de sangue

O hemonúcleo do Hospital de Amor de Barretos está 
precisando da ajuda de toda a população. O estoque de 
todos os tipos sanguíneos está muito baixo e em estado 
crítico, por isso, a equipe do hemonúcleo conta com apoio 
da comunidade, principalmente dos tradicionais doadores, 
para mudar esse cenário. O HA é responsável por abaste-
cer de sangue centros de saúde de diversos municípios da 
região. “Venha até nossa unidade de Barretos e doe um 
pouco de vida a quem precisa”, diz a campanha lançada 
pelo hospital. Para doar é necessário pesar mais de 50 qui-
los e ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem es-
tar acompanhados de seus responsáveis). O departamento 
funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas e, aos 
sábados e domingos, das 7 às 11 horas, seguindo todos os 
protocolos de doação e de combate ao coronavírus. Para 
mais informações, ligue (17) 3321-6600, ramal 6941.
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Juizado muda regras 
para aposentadoria 
especial do INSS

A aposentadoria especial 
do INSS deve sofrer altera-
ções nos próximos meses. A 
Turma Nacional de Unifor-
mização (TNU) dos Juizados 
Especiais Federais decidiu 
modificar regras de conces-
são para alguns profissionais.

Na mudança, trabalhado-
res expostos a agentes bioló-
gicos e à eletricidade podem 
requerer tempo especial para 
se aposentar. Isso significa 
considerar o benefício inde-
pendente do tempo de expo-
sição durante a atividade.

De acordo com as leis 
atuais, a legislação previden-
ciária exige comprovação efeti-
va e permanente da exposição a 
agentes para conceder o direito.

Antes dessa decisão favo-
rável ao segurado, era exigido 
discutir a eficácia do EPI na Jus-
tiça do Trabalho, ou seja, em um 
processo contra o empregador.

O julgamento ainda trouxe 
outro ponto igualmente impor-
tante para os trabalhadores: 
em caso de dúvidas sobre a 
eficácia do EPI na redução de 
danos e riscos à saúde e à vida 
do empregado, a Justiça deve 
decidir a favor do trabalhador.

A decisão é válida para os 
seguintes profissionais regu-
lamentados e afetados pelos 
pontos declarados na decisão 
da TNU. Eles são: Agentes 
biológicos, a exemplo de 
vírus, bactérias e parasitas 
(Dentistas, Médicos, Enfer-
meiros, Profissionais de lim-
peza pública em hospitais, 
clínicas e da área alimentí-
cia). Agente eletricidade com 
tensão acima de 250 volts 
(Eletricistas, Auxiliares de 
elétrica e Técnicos em manu-
tenção de máquinas).

Estes profissionais devem 

contemplar um tempo míni-
mo para garantir o benefício. 
A decisão é válida após refor-
ma da Previdência.

APOSENTADORIA 
ESPECIAL DO INSS 
APÓS REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA
- Com risco à saúde con-

siderado máximo, o tempo de 
contribuição é de 15 anos e 
com idade mínima de 55 anos;

- Aqueles com risco mé-
dio, o tempo de contribuição 
soma 20 anos e idade 58;

- Risco mínimo, contri-
buição deve chegar a 25 anos 
e idade mínima 60.

As regras de transição 
aplicadas para os trabalhado-
res são válidas para a garan-
tia do benefício. É identifica-
do, portanto, quando o tempo 
de idade e contribuição, so-
mados, dêem o valor corres-
pondente a tabela:

-66 pontos, para ativida-
des que exijam 15 anos de 
efetiva exposição;

- 76 pontos, para ativida-
des que exijam 20 anos de 
exposição;

- 86 pontos, para ativida-
des que exijam 25 anos de 
efetiva exposição.

Segundo as mudanças, o 
benefício deixa de ser inte-
gral para aqueles que con-
templam as condições a 
partir de 13 de novembro de 
2019. Data que começou a 
vigorar a reforma.

O cálculo será feito como 
os demais benefícios, sendo 
60% da média mais 2% a 
cada ano, além dos 20 anos 
de contribuição.

Testamento do futuro
Ricardo Viveiros, jornalista, escritor e professor, e também doutor em Educação, Arte e História da Cultura 

pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocupa nosso espaço de opinião desta edição, opinando em como 
deve ser o nosso futuro após a pandemia de coronavírus que estamos atravessando. Segue.

Desde o início desta pande-
mia causada pelo novo coro-
navírus, ouvimos alguém dizer 
que vai passar e que, depois da 
tragédia, tudo voltará ao normal, 
exatamente como era antes.

É preciso parar com isso. 
Pelo contrário, cabe-nos a 
mais pura e simples consciên-
cia desta nova realidade que 
não deve ser mudada, muito 
menos para pior.

A pandemia é um mal que, 
embora com irreparáveis per-
das, trouxe algum bem. Muita 
coisa mudou para como sem-
pre deveria ter sido.

Vejamos, de maneira carte-
siana e justa para com os fatos, o 
que a crise tem ensinado. União 
familiar em torno da mesa para 
as refeições, e todos ajudando a 
lavar a louça depois. Há menos 
poluição, o céu está mais limpo, 
as águas e a terra idem. Os índi-
ces de furtos e roubos estão abai-
xo das médias anteriores. O trân-
sito ficou civilizado, acidentes e 
mortes registram os mais baixos 
números de todos os tempos.

Trabalhadores antes invi-
síveis, não valorizados, agora 
merecem aplausos por seus 
desempenhos. Os chamados 
“lixeiros” tornaram-se “coleto-
res” e recebem o respeito dos 
cidadãos que, ao contrário do 
passado, empacotam resíduos 
de maneira correta e os colo-
cam nas portas no exato horário 
da coleta. Melhor, esperam o 
caminhão passar e cumprimen-
tam, com gratidão, os profissio-
nais da limpeza pública.

Festas juninas: tradição interrompida e 
novas ideias para não passar em branco

“Olha o Corona Vírus! É 
verdade!”

Este ano, devido à pande-
mia, muitas coisas em nossa 
rotina ficaram diferentes: nos-
so jeito de trabalhar, estudar, 
comprar, comemorar as datas, 
que para nós são importantes 
e, enfim, chegamos ao mês 
de junho e o que muita gente 
temia aconteceu: chegaram as 
festas juninas e o coronavírus 
ainda está aí.

Mas e agora, o que fazer, 
cancelamos nossas festas? 
Deixamos de lado a nossa tra-
dicional festa junina?

De jeito nenhum. Brasilei-
ro que é brasileiro tem jeito 
para tudo. Que tal buscarmos 
alternativas para celebrar com 
alegria as nossas tradições 

que estão fortemente enraiza-
das à nossa cultura popular?

Vamos, então, nos vestir de 
alegria, com cores, tranças e 
chapéu de palha, vamos dançar 
um forró, uma quadrilha, um 
arrasta pé, um xote, não sei. O 
ritmo você escolher, mas cada 
um na sua casa, quem tem par 
que pegue o seu, quem não 
tem, se apegue a Santo Antô-
nio, quem sabe ano que vem?

Vamos encher a casa com 
aromas de festa? Pipoca, 
quentão, cachorro quente, 
canjica e bolo de fubá. Não 
precisa muita coisa. O impor-
tante é partilhar. Dizem que 
cozinhar é um ato de amor, 
então, cozinhe com sua fa-
mília, faça um bolo com suas 
crianças, divirta-se.

Aproveite a alegria, junte 
toda a família e convide a crian-
çada, vamos cortar bandeirinhas 
de todas as cores e pendurar nas 
janelas, sacadas e mostrar para 
a vizinhança que na sua casa a 
tradição não morreu.

Solte o som, arraste o sofá, 
cores, cheiros e muita alegria. 
Sua festa junina será positiva-
mente inesquecível.

E que tal as brincadeiras? 
Separe algumas guloseimas 
ou pequenas surpresinhas fá-
ceis de encontrar (não vale fa-
zer aglomeração no mercado) 
e brinque de pescaria, tiro ao 
alvo, boca de palhaço e outros 
jogos tradicionais que possam 
divertir as crianças.

A sala da sua casa ou o 
seu quintal podem se trans-
formar em arraiá e, no final, 
você pode combinar com seus 
amigos e familiares distantes, 
uma reunião por uma platafor-
ma online para colocar o papo 
em dia e matar um pouco da 
saudade. Então, mãos à obra. 

O coronavírus pode ter 
transformado nosso jeito de 

festejar, mas nós podemos tirar 
proveito da situação e provar 
que somos capazes de driblar 
a tristeza e trazer para nossa 
família um pouco de alegria 
em tempos difíceis, pedindo à 
São João que esta pandemia vá 
embora logo e tomando todos 
os cuidados necessários para 
que ninguém venha a conhecer 
São Pedro antes da hora. 

Viva Santo Antônio! Viva 
São João! Viva São Pedro!

Nas diferentes unidades de 
atendimento do SUS, clínicas 
e hospitais, todos os serven-
tes, recepcionistas, motoristas 
de ambulâncias, enfermeiros, 
laboratoristas, técnicos de 
imagem, nutricionistas, para-
médicos e médicos passaram 
a merecer o mais emocionado 
reconhecimento. E, também, 
os balconistas e os farmacêu-
ticos das drogarias, os aten-
dentes, repositores e os caixas 
dos supermercados.

Os cozinheiros dos restau-
rantes, até então apenas atrás 
dos renomados chefes, hoje 
também são lembrados nos 
pratos que fazem para via-
gem. Os ciclistas e motoquei-
ros que entregam alimentos 
prontos e compras de super-
mercado são bem tratados por 
todos os que dependem de sua 
atuação, confinados que estão 
em suas casas pelas recomen-
dações das autoridades.

As empregadas domésti-
cas, motoristas, jardineiros, 
especialistas em elétrica, hi-
dráulica, eletrônica, serralhe-
ria e outros serviços técnicos 
são admirados como nunca, 
afinal, ficou bem claro quem 
faz tudo isso.

Os milhares de pessoas 
que atuam na indústria têxtil 
e de confecções, atualmente 
mais dedicadas à produção de 
máscaras, foram descobertas 
pela maioria da sociedade. 
Os trabalhadores rurais que 
produzem alimentos, a cada 
pedaço de fruta, prato de ar-

roz e feijão, verdura e legume, 
qualquer tipo de carne, são re-
ferenciados com carinho.

E os caminhoneiros, aque-
les mesmos da greve de 2018 
na denominada Crise do Die-
sel, então estigmatizados por 
saírem do anonimato e defen-
derem seus direitos, ressurgem 
na relevância do seu ofício.

Alguns políticos ainda ba-
tem boca gerando inoportunas 
polêmicas, empenhados em 
demonstrar supostos méritos, 
esquecendo das suas respon-
sabilidades para com a popu-
lação, mas sempre de olho nas 
próximas eleições.

Entretanto, por incrível 
que pareça, em alguns parla-
mentos do país foram apro-
vadas reduções de salários e 
benefícios. Outro avanço que 
não deve retroagir no futuro.

A grande maioria da so-

ciedade, de empresários aos 
mais simples cidadãos, está 
mostrando, na prática e não 
no discurso, a índole do bra-
sileiro. Temos sido generosos, 
solidários, participativos na 
luta para evitar mais mortes e 
miséria econômica.

Claro que ainda há muito 
a mudar, a aprender com as li-
ções da pandemia. Entretanto, é 
preciso preservar todas as con-
quistas que a grave dor das per-
das trouxe a todos nós, ao país.

Queremos, para o futuro, 
deixar um testamento com o que 
de melhor surgiu de nós mesmos 
frente ao desafio da pandemia. 
Nada de “voltar à normalidade, 
tudo ser como antes”.

Vamos manter cada uma 
destas conquistas, e que outras 
mais aconteçam e se tornem 
parte real de nossas vidas. Por 
você, por nós, pelo Brasil!
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Os sábios reconhecem que o único modo de ajudar a si mesmo é ajudando os outros.” (Elbert Hubbard)

Giovana Bizio brindou mais um aniversário segunda-feira 
(22). Na data, o carinho especial ficou por conta dos filhos 

João Vitor e Estela, e da mãe Marlene. Felicidades!

Parabéns e muitos anos de vida para o palmeirense e 
empresário do ramo de supermercados, Manoel Sanches 

Gonzales. Manolinho comemora a idade nova neste sábado 
(27). A festa será ao lado da família. Felicidades!

A comemoração junina deste ano foi diferente, mesmo assim 
não perdeu o brilho e podemos ver no sorriso de Lis Maia 

Silvério Ribeiro que a caráter participou da Carreata Junina 
promovida pela escola Cemei Maria Fernandes Rodrigues. 

Orgulho dos pais Raphael Silvério e Paulinha Maia.

A quarta-feira (24) foi dia de bolo e guaraná para Gui Silveira. 
Ele que está na fase crossfiteiro, é dono de uma personalidade 
forte e uma pessoa do bem, passou a data especial recebendo 
carinho dos familiares e amigos, em especial, do pai Marcão, 
dos irmãos Felipe e Rafael, e do afilhado Lucas. Tudo de bom!

A bela e simpática Melissa Oliveira celebrou na 
segunda-feira (22) mais um ano de vida, recebendo na data 

especial o carinho de amigos e familiares. Parabéns!

O domingo (28) vai ser de festa em torno de Eva Maria de 
Jesus. No dia especial, a baiana de coração barretense recebe 

o carinho especial do amado Natalino, dos filhos Janey e Luiza 
Janaina e dos netos Bryan e Heitor. Parabéns!

Amanhã (27), é dia de comemoração para Fabi Vicentini que 
completa mais um ano de vida, e recebe na data especial as 

felicitações dos amigos e familiares. Parabéns!
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Empresário do Hiper Saúde receberá título proposto por Dutra
O empresário Antônio Aparecido Galli receberá o título de “Cidadão Honorário” pelos relevantes serviços que tem prestado 

à coletividade de Barretos e à saúde de uma maneira geral. Ele receberá o título proposto pelo vereador Raphael Dutra (PSD), 
que foi aprovado por unanimidade na sessão de 8 de junho da Câmara Municipal. Galli destina recursos obtidos com a venda de 
títulos de capitalização Hiper Saúde ao Hospital de Amor, para investimentos e custeios das unidades do município. A data da 
entrega do título será marcada posteriormente pelo legislativo.

Paulo Correa indaga 
SPU sobre doação da 

área para construção do 
Conjunto Habitacional 

Padre André
Na sessão da Câmara da 

última segunda-feira (22), o 
vereador Paulo Correa comu-
nicou o envio de ofício para 
a Superintendência do Patri-
mônio da União de São Pau-
lo (SPU) indagando se já foi 
concluída a análise em relação 
ao pedido da prefeitura de Bar-
retos, para alteração do con-
trato de doação da área de 35 
mil m² onde será construído o 
Conjunto Habitacional Andrea 
Bortolameotti - Padre André.

Inicialmente seriam cons-
truídas 216 unidades habita-
cionais pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida e, em razão 
de impedimentos, o Execu-
tivo elaborou nova proposta 
para construção de 84 unida-
des e área de lazer.

“O déficit habitacional 
em Barretos é muito grande, 
existem famílias e mais famí-
lias em nossa cidade que não 
conseguem moradia. A cons-
trução deste conjunto habita-
cional será de grande ajuda 
para nosso município”, de-
clarou o vereador. 

A área de 35 mil m², locali-
zada no entorno da Vila Paulis-
ta (antigo pátio de manobras da 
FEPASA), pertenceu à extinta 
Rede Ferroviária Federal e atra-
vés de um trabalho do deputado 
federal, Márcio Alvino, e do ve-
reador Paulo Correa, foi doada 
ao município de Barretos pela 
Superintendência de Patrimô-
nio da União para construção do 
Conjunto Padre André. A área 
foi avaliada em R$ 4,5 milhões.

Barretos ganha Centro de 
Formação Esportiva do Basquete

Recurso financeiro foi destinado pelo deputado Sebastião Santos
O deputado estadual Se-

bastião Santos (Republicano) 
esteve na última quarta-feira 
(24), no gabinete do prefeito 
de Barretos, Guilherme Ávila, 
assinando a liberação do re-
curso de R$ 280.500,00, atra-
vés da Secretaria Estadual de 
Esportes, para realização do 
projeto “Centro de Formação 
Esportiva do Basquete”.

O projeto será coordenado 
pela Associação de Pais e Ami-
gos do Basquete (APAB). O de-
putado foi o autor da indicação 
do projeto, sendo destinado pelo 
governo estadual o valor de R$ 
250 mil, com R$ 30.500,00 de 
contrapartida do município.

“A nossa indicação e des-
tinação do recurso para cria-
ção do centro de formação es-
portiva do basquete mostra a 
prioridade que Barretos tem 
demonstrado pelo esporte. 
Exemplo esse é a APAB, que 
sempre têm destacado seus 
trabalhos, principalmente aju-
dando a desenvolver crianças, 

Deputado Geninho Zuliani ajuda em 
conquista de respiradores para Barretos e região

Barretos recebeu no últi-
mo final de semana 24 respi-

Projeto do vereador 
Euripinho inclui o ensino 

de Libras no currículo 
escolar municipal

Foi aprovado pela Câmara 
Municipal de Barretos na ses-
são do último dia 22, o Pro-
jeto de Lei de autoria do ve-
reador Olímpio Jorge Naben 
(Euripinho), que regulamenta 
a inclusão da Língua Brasilei-
ra de Sinais – Libras, no currí-
culo escolar de Barretos.

De acordo com o projeto, 
o Sistema Municipal de En-
sino do Município de Barre-
tos deverá adotar as medidas 
necessárias para a efetiva im-
plantação da obrigatoriedade 

da inclusão da Língua Bra-
sileira de Sinais – Libras, no 
currículo escolar das institui-
ções públicas de ensino, des-
de a educação Infantil.

O projeto expõe, ainda, que 
o Sistema Municipal de Educa-
ção de Barretos deverá promo-
ver curso de capacitação conti-
nuada para professores. “É um 
projeto muito importante e im-
prescindível para a nossa educa-
ção, que visa combater a exclu-
são da população surda na vida 
estudantil”, disse Euripinho.

adolescentes, famílias e ido-
sos, para prática do esporte”, 
disse Sebastião Santos.

Para o coordenador da 
APAB, Jesus de Oliveira, “a 
importância de trazer o centro 
de formação para Barretos, é 

poder dar sequência no que 
fazíamos no centro de exce-
lência, além de nos qualificar 
para participar de eventos ofi-
ciais da Federação Estadual 
de Basquete, tanto com o time 
masculino e feminino”.

Oliveira informou que a 
APAB atende 70 crianças 
atualmente em Barretos e que, 
com o novo centro de forma-
ção, o atendimento pode ser 
ampliado para 100 jovens, 
abaixo de sub-17.

radores, sendo 16 para a UTI 
do Hospital do Amor “Nossa 

Senhora” e oito respiradores 
móveis utilizados em trans-

porte, que serão utilizados 
pelo Departamento Regional 
de Saúde.

A conquista dos aparelhos 
foi intermediada pelo deputa-
do federal, Geninho Zuliani 
(DEM/SP), junto ao governo 
do Estado de São Paulo. 

Nas últimas semanas, Bar-
retos registrou um aumento 
significativo no número de ca-
sos e vítimas em estado grave, 
com mais de 800 casos con-
firmados até na última quinta-
-feira, além de 26 óbitos.

O Hospital do Amor “Nos-
sa Senhora” é referência para 
o atendimento a pacientes po-
sitivos com coronavírus em 
toda a região de Barretos. O 
Departamento Regional de 
Saúde, responsável por 18 
municípios, distribuirá os res-
piradores móveis, conforme a 
necessidade regional.
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Professora Cristina Nozaki larga na frente em 
pesquisa eleitoral para a prefeitura de Colômbia

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

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

Em levantamento feito 
pelo instituto CEASP e divul-
gado nesta semana, apontou 
que a vereadora e professo-
ra Cristina aparece na fren-
te, na corrida à prefeitura de 

Colômbia (SP) em todos os 
cenários pesquisados, nas es-
pontâneas, simuladas e com 
pré-candidatos diferentes.

De acordo com o institu-
to, foram ouvidos 400 eleito-

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

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

A fase seletiva do progra-
ma de Jovens Talentos da Te-
reos, criado para selecionar 
novos estagiários para a turma 
2020/2021, teve recorde de ins-
critos, com 7 mil interessados.

Com um aumento de apro-
ximadamente 43%, o progra-
ma teve nesta edição 7.438 
inscritos, contra 5.181 candi-
daturas na versão anterior.

Os interessados são jo-
vens universitários de todas 
as regiões do país, das mais 
diversas áreas de atuação, em 
busca de uma oportunidade de 
desenvolverem suas habilida-
des práticas, enquanto enca-
ram os desafios reais de uma 
companhia global.

Na próxima etapa, que já 
está ocorrendo, os candida-
tos passarão por etapas como 
testes online, vídeo-entrevista 
gravada e entrevistas online.

“Assim, nosso time poderá 
fazer a seleção e determinar 
quais serão os próximos jo-
vens talentos. Vamos escolher 
em torno de 70 universitários 
que farão parte do time da Te-
reos a partir de agosto”, afirma 
o gestor de aquisição de Talen-
tos, Teo Gebrim Oliveira.

As vagas são para áreas 
como Supply Chain, Negócios 
Agrícolas, Agrícola, Indústria, 
Comercial, entre outras, em 
todas as unidades da empresa.

Com o programa, o objetivo 
da Tereos é preparar estudantes 
de ensino superior para enfren-
tar os desafios atuais do setor 
sucroenergético, oferecendo a 
oportunidade de conhecer na prá-
tica sua área de atuação, de for-
ma sustentável, com orientação 
de supervisores, proporcionando 
aprendizado e experiência.

“O número de inscritos foi 
excelente se comparado ao do 
ano passado. Ele nos possibili-
ta formar uma base de talentos 
sólida para o grupo, uma vez 
que temos um volume muito 
bom de candidatos e podere-
mos ser rigorosos no processo 
seletivo”, afirma Oliveira.

O Hospital Nossa Senhora, 
em Barretos, está promoven-
do uma série de ações para 
amenizar a situação dos pa-
cientes internados em razão 
do tratamento da Covid-19.

Para isso, a instituição, que 
está atendendo os casos da 
pandemia via SUS, implantou 
um sistema de atendimento 
profissional e acompanha-
mento psicológico para os pa-
cientes e familiares.

Para reduzir os efeitos do 
isolamento e distanciamento 
dos familiares e amigos, já que 
as visitas foram suspensas como 
forma de prevenir o contágio da 
doença, o Hospital Nossa Se-
nhora promove visitas virtuais.

Para isso, as equipes utilizam 
celulares esterilizados para esse 
fim e, por meio de agendamen-
to dos horários, faz as ligações 
entre pacientes e familiares, via 
chamadas de voz e vídeo.

Programa Jovens Talentos recebe 
mais de 7 mil inscritos e bate recorde

Hospital Nossa Senhora em 
Barretos promove ações de apoio 

aos pacientes com Covid-19
A instituição, que está atendendo os casos da 
pandemia via SUS, implantou programas de 

visitas virtuais, acompanhamento psicológico, 
atendimento multiprofissional, entre outras ações

De acordo com a psicó-
loga Mariana Paschoal Mar-
tins, coordenadora do serviço 
de psicologia do Hospital de 
Amor e da Santa Casa, essa 
foi a maneira encontrada para 
possibilitar o contato dos pa-
cientes internados na UTI 
com seus familiares.

“Quando os pacientes es-
tão acordados na Unidade de 
Tratamento Intensivo, faze-
mos as chamadas de vídeo e 
eles conseguem interagir e fa-
lar como estão. A família fica 
mais aliviada por vê-los tam-
bém nesse momento”, explica 
Mariana Martins.

Nos casos, em que os pa-
cientes necessitam ficar seda-
dos, a equipe do hospital ofe-
rece atendimento psicológico 
por telefone aos familiares.

“Quando os pacientes es-
tão mais críticos, sedados e 
intubados, conseguimos rea-

lizar o atendimento psicoló-
gico por telefone com a famí-
lia. Quando essa se encontra 
bem orientada da situação, 
ofertamos, também, a visita 
virtual”, conta a psicóloga do 
Hospital Nossa Senhora.

Outra atividade, desenvolvi-
da por meio de parceria com o 
projeto “Conexões do Cuidar”, 
idealizado pelo fotógrafo e fun-
dador da ONG André François, 
é a produção de crachás huma-
nizados personalizados com 
foto e mensagem motivacional 
destinado aos médicos e en-
fermeiros que trabalham para-
mentados com EPIs.

“É como se tivéssemos 
nossa identidade de volta. Era 
muito estranho no começo 
da pandemia, a gente andava 
pelo hospital paramentado e 
parecia que tinham pessoas 
estranhas circulando, então o 
crachá mostra quem está por 
trás. E o fato de poder colo-
car uma frase no crachá é de 
uma sensibilidade, já que os 
profissionais podem mostrar 
também a sua personalidade”, 
diz Cesar Maurício da Sil-
va, médico e coordenador no 
Hospital Nossa Senhora.

A coordenadora do serviço 
de psicologia do Hospital de 
Amor esclarece, ainda, que o 
serviço de visitas virtuais está 
disponível para todos pacien-
tes e familiares.

“As famílias podem soli-
citar o apoio quando os mé-
dicos ligam para passar o bo-
letim ou o próprio serviço de 
psicologia entra em contato 
para oferecer”, ressalta a psi-
cóloga. (Foto: Tininho Júnior/
odiarioonline.com.br)
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Senador solicita explicações do Banco 
Central sobre fechamento agências
O requerimento, de au-

toria do senador Jean Prates 
(PT-RN), protocolado no 
último dia 24, destaca que a 
exclusão bancária em peque-
nos municípios pode causar 
o agravamento da crise atual.

Na última quarta-feira 
(24), o senador Jean Paul 
Prates (PT-RN) protocolou, 
no plenário do Senado, o re-
querimento 1058/20, solici-
tando informações atuais ao 
presidente do Banco Central 
(Bacen), Roberto Campos, 
sobre o fechamento de quase 
300 agências bancárias em 
diversas localidades do país.

Um levantamento do De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), com 
base em dados do Banco Cen-

tral, revela que 42% dos mu-
nicípios do país não possuem 
nenhuma agência bancária. 
Em 7% não existe qualquer 
tipo de atendimento bancário.

Os dados mostram que, 
de janeiro a abril de 2020, 
foram fechadas 283 agências 
bancárias no país. Destas 
194 foram fechadas após o 
início da pandemia.

O documento destaca 
que, em meio a uma grave 
crise provocada pela pande-
mia do coronavírus, muitas 
agências foram fechadas 
definitivamente e algumas 
estavam situadas em locais 
com déficit de postos de 
serviços bancários, prejudi-
cando a categoria, empresas, 
prefeituras e a população em 
geral. (Fonte: Contraf)

Com a instalação de mais 
16 leitos na Unidade de Te-
rapia Intensiva do Hospital 
Nossa Senhora, exclusivo 
para pacientes em tratamen-
to da Covid-19, toda ala de 
internações em sistema de 
enfermaria do hospital, an-
tes com 16 vagas, está sendo 
transferida para a Santa Casa 
de Misericórdia de Barretos, 
em setor exclusivo, com 40 
leitos disponíveis

A ampliação está sendo 
feita graças a contratualização 
junto a Santa Casa, realizada 
por meio da prefeitura de Bar-
retos, no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Desde o início da pande-
mia são 38 leitos na UTI do 
Hospital Nossa Senhora dedi-
cados a pacientes da doença 
que apresentam estado grave. 

O prefeito Guilherme Ávi-
la recebeu o gerente do hiper-
mercado Atacadão de Barre-
tos, João Paulo Tenório Lopes, 
em seu gabinete na última se-
gunda-feira (22), para oficiali-
zar a doação que foi realizada 
posteriormente ao responsável 
pelo FSS, o chefe de gabinete 
Hugo Resende Filho.

O prefeito destacou que 
“o momento é de união de 
forças em prol de quem mais 
sofre com a crise econômica 
provocada pela pandemia do 

coronavírus. Uma doação ex-
pressiva como essa da rede 
Atacadão, que faz parte do 
grupo Carrefour, vem refor-
çar, e muito, o trabalho social 
desenvolvido pela prefeitura 
desde o início da quarentena, 
há três meses”.

“Contamos com todo o 
tipo de doação, com maior ou 
menor volume, pois tudo é útil 
nesses tempos e agradecemos 
a essa empresa que gera tantos 
empregos na cidade e cumpre 
seu papel de responsabilidade 

social”, complementou o pre-
feito de Barretos.

Já o chefe de gabinete, 
Hugo Resende, explicou que 
“essas cestas são catalogadas 
pelo Fundo Social e repassadas 
aos CRAS, que fazem o enca-
minhamento prioritariamen-
te às famílias cadastradas no 
Cadastro Único da Assistência 
Social, uma maneira que vem 
se mostrando eficiente e justa 
na distribuição de alimentos 
em doação para pessoas em si-
tuação vulnerável”.

Acaba dia 30 de junho, pró-
xima terça-feira, às 23h59min, 
o prazo para os contribuintes 
de todo o país enviarem sua 
declaração de Imposto de Ren-
da. Do total de 22 mil contri-
buintes na cidade de Barretos, 
4,5 mil paulistas ainda não ha-
viam enviado sua prestação de 
contas para a Receita Federal 
até nesta quinta (25).

O prazo, que tradicional-
mente encerra em 30 de abril, 
passou para 30 de junho neste 
ano em decorrência da pan-
demia do coronavírus, e vale 
lembrar que quem perder o 
prazo pode ter que pagar uma 
multa, cujo valor inicial é de R$ 
165,74 e pode chegar a até 20% 
do valor do imposto devido.

QUEM PRECISA DE-
CLARAR IMPOSTO DE 

RENDA?
- quem recebeu rendimen-

tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70;

- os contribuintes que re-
ceberam rendimentos isentos 
acima de R$ 40.000;

- aqueles que tiveram, em 
qualquer mês do ano passado, 
ganho de capital na venda de 
bens ou realizaram operações 
na Bolsa de Valores;

- quem optou pela isenção 
de IR na venda de um imó-
vel residencial para comprar 
outro, se as duas transações 
ocorreram dentro de, no má-
ximo, 180 dias;

- aqueles que, até o último 
dia do ano a ser declarado, 
tinham posses somando mais 
de R$ 300 mil;

- as pessoas que alcança-
ram a receita bruta acima de R$ 
142.798,50 em atividades rurais;

- todos aqueles que pas-
saram a morar no Brasil, em 
qualquer mês do ano passado.

Seja acessando o site da 
Receita Federal e realizando 
o download do software ofi-
cial, contratando um contador 
ou enviando a declaração do 
Imposto de Renda pela plata-
forma da Leoa, o importante 
é terminar antes do prazo es-
tipulado.

Após o recebimento de to-
das as declarações, a Receita 
Federal passa a focar na res-
tituição do Imposto de Renda, 
para quem tiver direito, e que, 
esse ano, também sofreu algu-
mas alterações no cronograma.

Barretos mais que dobra a capacidade de leitos na 
Enfermaria dedicada ao tratamento de Covid-19

Com a instalação dos 16 res-
piradores conquistados junto 
ao Governo do Estado de São 
Paulo, resultando, somados a 
outros equipamentos, a novos 
16 leitos, o número total de va-
gas atinge os 54 leitos de UTI 
disponíveis para tratamento de 
vítimas da pandemia.

A Prefeitura de Barretos 
tem informado diariamente, 
por meio de boletins oficiais e 
gráficos, a evolução da doença 
no município, inclusive consi-
derando números de hospitais 
particulares.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Alexander 
Stafy Franco, “a prefeitura 
tem investido em realizar 
muito mais testes que a maio-
ria das cidades do estado, pois 
temos consciência que esse 
é um caminho para ter infor-

mações mais próximas à rea-
lidade do contágio na cidade 
e podermos traçar políticas 
públicas de maneira mais se-
gura. Mesmo quando alguém 
paga por um teste realizado 
em clínica particular, esse re-
sultado é computado oficial-
mente e buscamos testar as 
pessoas que tiveram contato 
direto com o infectado, caso 
o resultado seja positivo”, in-
formou o secretário.

“Mas de nada adianta in-
vestir em leitos, em testagem, 
em campanhas de conscienti-
zação se a população não fi-
zer sua parte. Não há vacina 
disponível para a doença no 
mundo todo ainda, não há me-
dicamentos comprovadamen-
te eficazes para o combate, 
não há nem muita informação 
confiável sobre a Covid-19”, 

disse o secretário.
“O que há mundialmen-

te é o consenso que a melhor 
prevenção é o distanciamento 

social, é o ficar em casa, não 
participar de festinhas, de reu-
niões com amigos, não sair pra 
passear, evitar qualquer tipo de 

aglomeração e, para isso, só a 
atitude individual vai reverter 
o quadro da pandemia”, desa-
bafou Alexander Stafy Franco.

Fundo Social recebe 13 
toneladas de alimentos 

como doação do Atacadão
São 1.300 cestas básicas completas doadas pela unidade da rede Atacadão da 

cidade, para a prefeitura de Barretos, por meio do Fundo Social de Solidariedade

Em Barretos, 4,5 mil contribuintes 
ainda não prestaram contas ao Leão

RESTITUIÇÃO 2020
Diferentemente dos anos 

anteriores, o cronograma de 
restituição foi dividido em cin-
co datas e já começou em 29 de 
maio, ou seja, o 1º lote foi pago 
antes mesmo do final do prazo 
para envio das declarações. Os 
outros lotes serão pagos em: 
30 de junho; 31 de julho; 31 de 
agosto; e 30 de setembro.

Em Barretos, o valor cal-
culado para a restituição de 
todos os contribuintes é de 
R$ 13 milhões, ou seja, os va-
lores a serem restituídos aos 
contribuintes que encontra-
rem a mensagem da “fila” no 
status do seu cadastro.

Os que tiveram imposto 
retido na fonte a mais do que 

deveriam ou que pagaram, 
declararam e comprovaram 
alguma despesa dedutível, re-
ceberão o valor do governo, 
mas aqueles que não quiserem 
esperar o pagamento de cada 
lote para utilizar o seu dinhei-
ro, poderão solicitar a anteci-
pação da restituição.

Os bancos costumam ofe-
recer esse serviço, mas algu-
mas fintechs também já fazem 
isso, com taxas muito menores 
e realizando o pagamento mui-
to mais rápido do que os tra-
dicionais bancos. Vale a pena 
comparar as taxas de antecipa-
ção, pois o dinheiro pode ser 
usado assim que você quiser. 
(Fonte: Leandro Santos - Jor-
nalista Contábil)
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Sete prefeituras da região 
de Barretos foram benefi-
ciadas com R$2 milhões em 
repasses provenientes do Im-
posto Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza (ISS-QN), so-
mente nos quatro primeiros 
meses do ano, de acordo com 
balanço da Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo 
(ARTESP).

Os valores arrecadados in-
cidem sobre as tarifas de pe-
dágio das rodovias estaduais, 
que integram o Programa de 
Concessões Rodoviárias do 
Governo do Estado de São 
Paulo. Ao todo, desde quando 
o ISS foi incorporado, quase 
R$ 59 milhões foram repassa-
dos às cidades da região.

A alíquota do imposto é de-
finida por legislação municipal 
e, portanto, varia para cada 
prefeitura. O repasse é feito 
proporcionalmente à extensão 
das rodovias sob concessão 
que atravessam o município.

A verba tem importante 
impacto no orçamento, prin-
cipalmente nas cidades me-
nores. Cada prefeitura tem 
a liberdade para estabelecer 
a utilização deste recurso 
na área em que julgar ser de 
maior prioridade, seja na saú-
de, educação, segurança ou na 
expansão de infraestrutura de 
transporte, por exemplo.

Desta forma, parte das tari-
fas dos pedágios acaba sendo 
destinada para beneficiar seg-

mentos que vão além das me-
lhorias na malha rodoviária.

Entre os municípios da re-
gião de Barretos, a cidade que 
apresentou maior volume de 
repasse de ISS foi Bebedouro, 
com R$ 817 mil, de janeiro a 
abril deste ano. Em 2019, os re-
passes na região totalizaram R$ 
6,6 mi, 15% superior a 2018.

Veja os valores repassa-
dos nas sete cidades da re-
gião de Barretos atendidas 
pelo Programa de Conces-
são: De janeiro a abril 2020: 
Barretos: 313.956,30. Be-
bedouro: 817.736,08. Co-
lina: 368.761,90. Pirangi: 
53.940,72. Taiúva: 116.347,13. 
Viradouro: 309.435,16. Vista 
Alegre do Alto: 24.781,39

Em parceria com o Gover-
no Estadual, a prefeitura de 
Barretos, por meio da Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Hu-
mano, iniciou o cadastramento 
de pessoas que se encontram 
em situação de rua, para terem 
acesso às refeições oferecidas 
pelo Bom Prato, gratuitamente.

Para ter direito a pessoa 
não pode estar inserida na 
Casa de Passagem, onde já são 
servidas as refeições necessá-
rias. No Bom Prato poderão 
ser retirados o café da manhã, 
almoço e jantar, respeitando 
os horários de funcionamento.

Os interessados devem 
procurar a secretaria de As-

sistência Social localizada na 
rua 28 entre as avenidas 35 
e 37, para realizarem o ca-
dastro e a retirada do cartão 
magnético, que é de uso pes-
soal e intransferível. 

A secretaria observa que 
a ação será de grande impor-
tância para garantir a alimen-
tação saudável a todos os bar-
retenses, independente de suas 
vulnerabilidades e toda pessoa 
que souber de alguém que 
necessite desse cartão e não 
tenha condições de se locomo-
ver até à secretaria, pode entrar 
em contato com a equipe de 
abordagem social, através do 
números (17) 3324-4555 ou 
(17) 99121-9258, e uma equi-

pe especializada vai até o local 
para realizar o cadastramento.

CASA DE PASSAGEM
A secretaria informa, tam-

bém, que o serviço de aborda-
gem social está regularmente 
realizando seu trabalho, aten-
dendo denúncias pelos números 
já disponibilizados, onde a equi-
pe vai até o local ofertar os ser-
viços existentes para as pessoas 
em situação de rua. A secretaria 
aponta que outro fator muito 
importante e que veio a ajudar 
neste período de pandemia, foi 
a ampliação em 20 vagas na 
Casa de Passagem, onde mais 
pessoas podem receber acolhi-
mento, moradia, alimentação e 
demais encaminhamentos.

Uma reunião realizada 
na última terça-feira (23), 
com a presença de feirantes, 
definiu normas para atendi-
mento de clientes nas Feiras 
Livres de Barretos.

Além dos feirantes, parti-
ciparam da reunião, os secre-
tários municipais Fernando 
Carvalho (Indústria, Comér-
cio e Emprego) e Cláudio 
Muroni (Ordem Pública); 
além de Marco Antônio Ro-
cha (Vigilância Sanitária); e 
os policiais militares Basso 
e Silvério, integrantes da 1ª 
Companhia do 33º BPMI.

Um dos pontos principais 
definidos por todos os pre-
sentes foi a obrigatoriedade 
do uso de máscaras por parte 
dos feirantes, que não deverão 
atender clientes que não a es-

tejam usando.
A fiscalização será intensi-

ficada sendo feita pelos setores 
da Vigilância Sanitária e pelos 
fiscais do Código de Posturas 
do Município, que terão apoio 
da Ronda Municipal e da Polí-
cia Militar. Será cobrada a do-
cumentação necessária e legal 
dos feirantes como carteira de 
identificação emitida pela pre-
feitura, entre outros.

O consumo nas barracas 
está proibido, devendo haver 
o distanciamento mínimo de 
três metros entre cada uma 
delas. O atendimento de um 
cliente por vez, com distância 
de 1,5 metros por pessoa tam-
bém deve ser obedecido.

Todas as feiras terão ho-
rário para encerramento das 
atividades. As de quarta-feira, 

na Praça Primavera; de quinta-
-feira, na rua 8 entre avenidas 
25 e 27 e sábado, da rua 32, 
na Praça da Criança, devem 
encerrar os trabalhos às 13 
horas. As feiras de sexta-fei-
ra, do Vida Nova Barretos, e a 
de sábado, no bairro Realindo 
Correia, às 21 horas. As feiras 
de domingo, no bairro Bom 
Jesus, e em frente ao Recinto 
Paulo de Lima Correia, devem 
ser encerradas às 13 horas.

“Todas essas medidas vi-
sam a manutenção do funcio-
namento das Feiras Livres no 
município e, caso continuem 
ocorrendo irregularidades, a 
prefeitura pode vir a impedir o 
funcionamento das mesmas”, 
explicou o secretário munici-
pal de Indústria, Comércio e 
Emprego, Fernando Carvalho.

Região de Barretos já 
recebeu R$ 2 milhões em ISS 

sobre pedágio no primeiro 
quadrimestre do ano

Reunião define normas para atendimento 
de clientes nas Feiras Livres de Barretos

No período, foram R$ 163 milhões em repasses para 283 municípios paulistas

Assistência Social amplia o 
trabalho para atendimento de pessoas 

em situação de rua em Barretos

linha de crédito do governo federal já está valendo
Para auxiliar as micro e pe-

quenas empresas neste momento 
de crise mundial, originada pela 
pandemia do coronavírus (Co-
vid-19), o governo federal criou 
o PRONAMPE – Programa Na-
cional de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte 
– instituído pela Lei nº 13.999 de 
18 de maio de 2020. 

Inicialmente, através da MP 
944/2020, foi criada uma linha 
de crédito para financiamento 
da folha de salários das em-
presas por um período de dois 
meses. Porém, a quarentena 
já passa dos 100 dias e muitos 
empreendedores e empresários 
estão em situação extremamen-
te complicada. “Desta forma, 
com a publicação da Portaria 
RFB nº 978/2020, o governo 
amplia o crédito às pequenas e 
médias empresas, que poderão 
utilizar este recurso para capital 
de giro, investimentos e folha 
de salários. Isso permitirá que 
a pequena empresa possa com-

prar máquinas e equipamentos, 
realizar reformas, bem como, 
pagar as contas básicas da em-
presa – água, luz, aluguel, com-
pra de matérias primas, produ-
tos e, também, pagar os salários 
dos funcionários e demais en-
cargos”, explicou o Professor 
Carlos Afonso, autor do livro 
Organize suas finanças e saia 
do vermelho. 

Quem pode recorrer 
a linha de crédito?

Podem solicitar o emprésti-
mo do PRONAMPE, as micro 
e pequena empresas optantes 
ou não pelo Simples Nacio-
nal, constituídas antes do dia 
31 de dezembro de 2019 e que 
tenham declarado no ano pas-
sado, se optantes pelo Simples 
Nacional, ou em 2018, se não 
optantes. Também deverão ter 
receita bruta igual ou inferior 
a R$ 360.000,00, se microem-
presa; ou receita bruta superior 
a R$ 360.000,00 e igual ou 
inferior a R$ 4.800.000,00, se 

empresa de pequeno porte. 
Cada empresa poderá rece-

ber empréstimos de até 30% da 
receita bruta anual registrada 
em 2019. Caso a empresa tenha 
menos de um ano de funciona-
mento, o limite do empréstimo 
será de 50% do capital social. 

Até 36 meses para pagar 
As empresas que recorre-

rem ao PRONAMPE terão até 
36 meses para reembolsar o go-
verno, e um período de carên-
cia de oito meses para iniciar o 
pagamento do financiamento. 
“Os recursos recebidos pelo 
PRONAMPE servirão para 
o financiamento da atividade 
empresarial nas suas diversas 
dimensões, mas é vedada para 
distribuição de lucros e divi-
dendos entre os sócios”, alertou 
o Professor Carlos, que além de 
educador financeiro, é contabi-
lista e administrador. “A taxa de 
juros é de 1,25% ao ano, mais 
a taxa Selic, atualmente em 
2,25% ao ano”, completou ele.
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