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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: A INEFICÁCIA DA LEI E A FALTA DE COMPROMETIMENTO DO PODER EXECUTIVO - Mayra 
Vieira Dias, advogada, líder do Projeto Justiceiras e presidente do PTB –Mulher, em Santos, nos passa sua visão sobre a violência 
contra a mulher, leis de apoio e os descaso de muitos para o grave problema. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região

O partido Patriotas 
anunciou, na última se-
gunda-feira (27), apoio 
ao pré-candidato a prefei-
to, Raphael Dutra (PSD). 
“Acredito que o Patriotas, 
que é um partido novo, 
uma inovação na política, 
vai poder dar uma mensa-
gem diferenciada em um 
momento de intolerância 
que o eleitor vive”, disse 
o presidente do diretório 
municipal, Matheus Mizia-
ra. Dutra avaliou a aliança 
como importantíssima, 
de olho na construção de 
um futuro para Barretos. 
“Aqui o debate foi feito 
com legitimidade, com 
responsabilidade e o par-
tido está de parabéns pela 
postura e força”, pontuou 
pré-candidato a prefeito. 
De acordo com Miziara, 
o Patriotas fez uma ava-
liação do cenário político 
em Barretos e entendeu 
que a atual aliança com 
o PSD é o que vê como o 
melhor para a sociedade. 

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 
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Patriotas 
confirma 

apoio à eleição 
de Dutra na 
prefeitura de 

Barretos

CAGED aponta saldo positivo 
de empregos em Barretos

Página 6

Barretos teve saldo positi-
vo na geração de novas vagas 
de emprego, com registro de 
42 novos empregos formais, 
no primeiro semestre deste 
ano. A informação está no Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
apresentada nesta semana.

“Mais que evitar demissões, 
conseguimos gerar empregos, 
mesmo no meio do caos econô-
mico que vivemos”, ressaltou o 
secretário municipal de Desen-
volvimento Econômico, André 
Luis Peroni Ângelo.

Para o prefeito Guilherme 
Ávila, o resultado foi recebi-
do como “um alento entre tan-
tas notícias negativas”.

Comércio segue com promoção 
dos “Avós e Pais” até 10 de agosto

Teve início no dia 13 e vai até o dia 10 de agosto, a Promoção Avós e Pais do comércio de Barretos. Serão sorteados 10 pacotes 
para a Festa do Peão, além de 03 vale-compras de R$ 1 mil cada e um celular Samsung Galaxy J6+/32g entre os consumidores. O 
cupom para participar do sorteio é grátis e estão sendo distribuídos nas lojas do comércio, podendo ser solicitados pelos consumi-
dores. Segundo a ACIB e Sincomércio, os sorteio dos prêmios ocorrerá no dia 12 de agosto, no calçadão da rua 20.

Federação 
estabelece 

medidas para 
retorno dos 

treinos de futebol

Em reunião realizada na úl-
tima quarta-feira (29) entre diri-
gentes da FPF (Federação Pau-
lista de Futebol) e médicos das 
agremiações, foi informado que 
os clubes poderão voltar aos 
treinos a partir de 17 de agosto, 
seguindo normas de seguran-
ça que evitem a propagação do 
novo Coronavírus (Covid-19). 
Representando o Barretos EC, 
o médico Henrique Suzuki par-
ticipou através de vídeoconfe-
rência. “Com relação à testagem 
PCR de Covid-19, foi determina-
da a realização entre os dias 10 
e 17 de agosto, que é a pesquisa 
que verifica se existe o vírus no 
indivíduo”, afirmou o médico. O 
documento elaborado em con-
junto pela FPF e clubes estabe-
lece medidas como higieniza-
ção e desinfecção dos locais de 
treinamento; realização de tes-
tes - a cada mudança de fases 
- em todos os envolvidos; e uso 
obrigatório de máscara (exceto 
aos atletas em atividade física). 
O protocolo determina ainda a 
retomada dos treinos com tra-
balhos individuais e ao ar livre, 
que os profissionais tenham 
equipamentos de hidratação in-
dividuais e adotem uma rotina 
“casa-treino-casa”, mantendo 
isolamento social.

Instituto Rosentino Bispo distribui cestas básicas e 
cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade

Buscando contribuir com as 
necessidades emergenciais das 
famílias em situação de vulnera-
bilidade, devido à pandemia de 
Covid-19, o Instituto Rosentino 
Bispo entregou na última quarta-
-feira (28) um kit alimentos aos fa-
miliares assistidos pela entidade. 

A entrega aconteceu pelo 
terceiro mês consecutivo. O kit 
é composto de uma cesta básica 
e um cobertor. De acordo com 
a assistente social, Pâmella Ca-
margo, entre os 654 assistidos 
das unidades do Leda Amêndo-
la e Nova Barretos, há famílias 
em situação mais vulnerável.

“A pandemia provocou o de-

E o RPCC não parou de 
realizar melhorias em suas 
dependências.

Agora foi a vez do banhei-
ro feminino na Praia 1, loca-
lizado próximo aos quiosques 
e Parque Infantil 1.  “Estamos 
realizando a troca da rede 
hidráulica, de todo o piso e 
também das janelas, a fim de 
oferecer maior conforto às 

nossas associadas”, aponta a 
diretoria do clube.

O Rio das Pedras Country 
Club tem aproveitado este 
período de isolamento social 
para investir em reformas e 
melhorias no clube, “para que 
nossos associados e visitantes 
possam desfrutar ao máximo 
e com segurança, quando do 
retorno de nossas atividades”.

semprego e trouxe enormes difi-
culdades”, disse Pâmella Camar-
go. Os cobertores foram recebidos 
através de doação da Escola SESI.

A assistente social ressal-
tou a preocupação do instituto 
em relação às doenças crô-
nicas entre os idosos, princi-
palmente a depressão neste 
período de isolamento social.

“Desde o início estamos fa-
zendo o acompanhamento social 
e psicológico através de ligações 
telefônicas e também atendendo 
individualmente cada paciente 
em nossas unidades, conforme 
orientação do Ministério da Saú-
de”, observou a assistente.

O Rio das Pedras não para
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Percival Puggina
Membro da Academia Rio-

Grandense de Letras, é arquiteto, 
empresário e escritor, colunista de 
dezenas de jornais e sites no país. 

Integrante do grupo Pensar+.

João Carlos Marchesan
Administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ

O moço manifestara dissabor 
com meu artigo “O vampiro ar-
gentino”. Bem educado, em tex-
to correto e movido por evidente 
boa intenção, ele se desgostou 
quando me referi ao fato de “jo-
vens que não sabem apontar com 
o nariz para que lado fica a Bo-
lívia e que não conseguiriam es-
crever meia página sobre os epi-
sódios de Cuba andarem pelas 
ruas ostentando camisetas com a 
estampa do Che”.

O meu leitor sabia as duas coi-
sas e se magoou. Nas correspon-
dências que trocamos, pedi a ele 
que em vez de apontar a Bolívia, 
me indicasse suas razões para re-
verenciar a memória do argentino. 
Respondeu-me que seu herói “re-
nunciou às comodidades de que 
desfrutava como médico, buscou 
viver e alcançar seus ideais, lutou 
e deu a própria vida pelas suas 
convicções”. E acrescentou que se 
havia algo que ele prezava e res-
peitava era “a coragem e a iniciati-
va de uma pessoa”.

Imagino que esse leitor não 
seja o único que firma sua admi-
ração a Che Guevara nas mesmas 
bases. Transcrevo aqui minha res-
posta na esperança de que sirva 
para outros em idêntica situação.

*** Caro jovem: as razões 
que apontas estão muito mais no 
plano da reverência a certos sen-
timentos do que em fatos que os 
expressem de modo louvável. 
Valorizaste a coragem, os ideais, 
a renúncia aos confortos e bens 
materiais e à disposição de dar 
a vida por algo em que se crê. 
O problema do Che não estava 
obviamente aí, mas no uso que 
fez desses atributos de seu ca-
ráter. Tua referência à renúncia 
aos bens materiais, aliás, me fez 
lembrar o filme Diários de Mo-
tocicleta. Certamente o assististe. 
Nele, o diretor Walter Salles Jr. 
comete amazônica injustiça con-
tra as religiosas que atendiam os 
índios no leprosário de San Pablo, 
no meio da selva, dezenas de qui-
lômetros a jusante de Iquitos. Che 
é apresentado nas manipulações 
do filme como um anjo de bon-
dade e as irmãs como megeras. 
No entanto, aquelas mulheres 
passaram suas vidas enfiadas em 
barracos de madeira, no meio do 
mato, cuidando de leprosos. Não 
uma semana. Vida inteira! E não 
por ódio a alguém, mas por puro 
amor ao próximo. Quem sabe 
passas a usar uma camiseta com a 
estampa das irmãs de San Pablo?

E já que falei em cuidar de 
doentes, lembro outro caso. Em 
1913, um talentoso jovem ale-
mão, com doutorado em filoso-
fia, teologia, medicina e música, 
exímio organista, considerado o 
maior intérprete de Bach em seu 
tempo, muito bem sucedido pro-
fissionalmente, decidiu instalar 
por conta própria um hospital às 
margens do rio Ogowe, no Ga-
bão. Ergueu-o com as próprias 

mãos. Como forma de mantê-lo, 
voltava periodicamente à Euro-
pa a dar recitais. Fez isso não 
por uns dias, mas por toda a vida 
desde os trinta anos. Em 1953, 
sua contínua dedicação à tarefa 
que abraçou lhe valeu o Prêmio 
Nobel da Paz. É dele esta frase 
que bem serviria para a reflexão 
do vampiro argentino que se di-
zia sedento de sangue, médico 
como ele: “Tudo que é vivo de-
seja viver. Nenhum sofrimento 
pode ser imposto sobre as coisas 
vivas para satisfazer o desejo 
dos homens”. Quem sabe usas 
uma camiseta com a estampa do 
pastor Dr. Albert Schweitzer?

A fuga de um prisioneiro do 
campo de Auschwitz, em 1941 
levou o comandante a sentenciar 
outros dez à morte por inanição. 
Entre os escolhidos para cumprir 
a condenação havia um pai de fa-
mília que muito se lastimava pela 
orfandade que adviria aos filhos 
pequenos. Pois um senhor polo-
nês, de nome Maximiliano Kolbe, 
que estava preso por haver dado 
fuga a mais de dois mil judeus, 
se apresentou para substituí-lo e 
cumpriu a sentença que recaíra 
sobre seu companheiro de prisão. 
Com tão justificado apreço pelos 
valores que apontas, por que não 
usas uma camiseta com a estampa 
de São Maximiliano Kolbe?

As pessoas que mencionei, 
meu jovem (e existem inúmeras 
assim!) superam Che Guevara em 
tudo e por tudo. Exercitaram virtu-
des supremas sem qualquer ódio. 
Deram quanto tinham, inclusive 
suas vidas inteiras a seus ideais. 
Che fez isso? Fez. Mas, se colocou 
a própria vida em risco, como de 
fato podia fazer em nome de seus 
ideais, achou-se no direito de, pelo 
mesmo motivo, tomar a vida dos 
outros. E tal direito ele não tinha. 
Isso é muito diferente e desastrosa-
mente pior! O resultado dos exem-
plos que citei foram vidas salvas. 
O resultado da obra de Che foram 
vidas tomadas, sangue derramado, 
liberdades extintas. Cordial abra-
ço, Puggina.

*** Agora, transcorridos 10 
anos dessa carta, reproduzida na 
2ª edição de “A tragédia da uto-
pia” (2019), escrevo a quem me 
lê aqui: mesmo diante do que 
acabo de expor, muitos persisti-
rão na admiração a Che Gueva-
ra. Mas estão forçados a admitir 
que é na revolução, na luta de 
classes, na tomada do poder pe-
las armas e no comunismo que 
repousam seus apreços.

E, nesse caso, me permitam 
afirmar que camisetas do Che são 
tão ofensivas e ameaçadoras quan-
to a suástica, a foice com martelo, 
ou a cruz flamejante da KKK.

Carta a um jovem fã 
de Che Guevara

Violência contra a mulher: a ineficácia da lei e a 
falta de comprometimento do Poder Executivo
Mayra Vieira Dias, advogada, líder do Projeto Justiceiras e presidente do PTB –Mulher, em Santos, nos passa 
sua visão sobre a violência contra a mulher, leis de apoio e os descaso de muitos para o grave problema. Segue.

Fique em casa! Essa frase tem 
sido repetidamente anunciada 
desde o início da pandemia, mas 
pouquíssimas pessoas conseguem 
imaginar o que esta determina-
ção, visando a contingência da 
disseminação do coronavírus, tem 
acarretado na vida de milhares de 
mulheres, não só  brasileiras, mas 
de todas as nacionalidades.

A violência doméstica ocorre 
desde o início da história e a cul-
tura machista é, sem dúvidas, a 
grande causa do desacerto huma-
no neste ponto. 

Durante a Idade Média, a dis-
criminação contra a mulher foi a 
mais cruel, mulheres eram quei-
madas sendo acusadas de bruxa-
ria, quando na verdade eram nada 
mais que mulheres tentando ocu-
par espaço e respeito na sociedade. 
Nesta época, para cada dez bruxas 
queimadas na fogueira da Inquisi-
ção, um bruxo era queimado.

Ponto mais recente na linha do 
tempo demonstra que com a criação 
do Código Civil de 1916, foi instituí-
do que a mulher deveria ter autoriza-
ção do marido para trabalhar, com o 
objetivo de proteger a família.

A mulher durante toda a his-
tória, com exceção em algumas 
civilizações, era reconhecida 
como propriedade do homem.

Atualmente muitos homens, 
ainda com ideias retrógradas, têm 
este entendimento, impedindo 
o desenvolvimento intelectual, 
independência financeira e liber-
dade da mulher, violando muitas 
vezes direitos fundamentais ga-
rantidos a todo ser humano como 
a igualdade, a liberdade e a vida.

Com o isolamento social 
devido à pandemia Covid-19, o 
número de casos de violência do-
méstica denunciados aumentou 
consideravelmente, de acordo 

com dados do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP). 
Este aumento foi de 50% se com-
parado ao mesmo período do ano 
passado e os casos de feminicí-
dio no Brasil cresceram 22,2%, 
entre março e abril deste ano, em 
12 estados do país, comparativa-
mente ao ano passado.

Este considerável aumento se 
dá às condições enfrentadas de-
vido à pandemia. A instabilidade 
emocional - devido à redução da 
capacidade financeira gerada pelo 
aumento do desemprego; o au-
mento excessivo do consumo de 
álcool e de outras drogas pelos 
agressores; a permanência cons-
tante no mesmo ambiente que a ví-
tima; bem como a vulnerabilidade 
desta quando afastada da família 
e do seu núcleo social devido ao 
isolamento, são fatores potenciali-
zantes à agressividade e o poder de 
controle sobre a vítima.

Por conta disso, vários proje-
tos e ações foram desenvolvidos 
visando a proteção da mulher em 
tempos de pandemia.

O Projeto Justiceiras ideali-
zado pela Promotora de Justiça 
Gabriela Manssur, desenvolvi-
do com a união dos esforços do 
Instituto Justiça de Saia, Instituto 
Nelson Willians e Instituto Bem 
Querer Mulher, como também a 
Campanha Sinal Vermelho desen-
volvida pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), são exemplos 
do engajamento da sociedade em 
defesa da mulher vitima de vio-
lência doméstica.

O poder Legislativo também 
tem se esforçado de forma desme-
surada para aumentar a proteção 
da mulher. Exemplo disso é a Lei 
14.022 de 07 de julho de 2020, que 
alterou a Lei 13.979 de 6 de feve-
reiro de 2020, dispondo sobre me-

didas de enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra a mu-
lher e de enfrentamento à violên-
cia contra crianças, adolescentes, 
pessoas idosas e pessoas com de-
ficiência, durante a emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019.

A referida lei garante a não 
suspensão de prazos processuais 
relacionados à violência doméstica, 
o registro de boletim de ocorrência 
online ou por telefone de emergên-
cia e adoção de medidas necessá-
rias para atendimento presencial.

Quanto à adoção de medidas 
necessárias para o atendimento 
presencial, a Lei 14.022/2020 en-
fatiza a obrigatoriedade em alguns 
crimes previstos no Código Penal, 
como  feminicídio (inciso VI do § 
2º do art. 121), lesão corporal (art. 
129), ameaça praticada com arma 
de fogo (Art. 147), estupro (Art. 
213 e caput e nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º 
do art. 217-A), entre outros.

Assim também nos crimes 
previstos na Lei Maria da Penha, 
como o descumprimento de me-
didas protetivas de urgência (art. 
24-A), além do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente e no Estatuto 
do Idoso, tudo conforme parágra-
fo 2º do artigo 3º da referida Lei.

Nos casos de crimes de vio-
lência sexual, a Lei 14.022/2020 
garante a realização prioritária do 
exame de corpo de delito quando 
se tratar de crime que envolva vio-
lência doméstica e familiar contra 
a mulher, e violência contra crian-
ça, adolescente, idoso ou pessoa 
com deficiência, possibilitando 
ainda exame de corpo de delito no 
local em que se encontrar a vítima, 
se houver a adoção de medidas 
pelo poder público que restrinjam 
a circulação de pessoas.

A alteração da Lei 13.979/2020 
pela Lei 14.022/2020 foi de extre-
ma necessidade, para assegurar 
maior proteção às mulheres, mas 
de nada adianta a lei se o sistema 
não funciona.

Ainda nos dias atuais, existem 
casos de mulheres que sofreram 
violência e na delegacia foram 
aconselhadas a não fazer o bo-
letim de ocorrência, ou quando 
fizeram o boletim de ocorrência 
foram obrigadas a voltar para a 
casa onde se encontra o agressor, 
porque sua cidade não dispõe de 
casa abrigo para seu acolhimento.

Além disso, em centenas de 
municípios faltam delegacias espe-
cializadas e quando tem não exis-
tem funcionários suficientes e pre-
parados para dar conta da demanda.

O problema da violência contra 
a mulher vai muito além da lavratura 
do boletim de ocorrência e da obten-
ção da medida protetiva e, por isso, 
é importantíssimo o olhar do poder 
público para as deficiências existen-
tes no sistema, desde o atendimento 
à vítima até a implantação de locais 
de acolhimento com a estrita vigi-
lância do correto funcionamento 
destes lugares, incluindo atendimen-
to humanizado e eficiente.

O combate à violência contra 
a mulher é uma causa urgente que 
deve ser abraçada por toda a socie-
dade, exigindo maior envolvimen-
to do Poder Executivo na busca  
da devida aplicação das leis que 
disciplinam o tema, pois somente 
quando as diretrizes da legislação 
forem atendidas e implementadas 
com efetividade nas diversas es-
truturas de atendimento da rede de 
proteção à mulher, teremos a espe-
rança de reverter este atual cenário 
alarmante e devastador que nos faz 
perder milhares de mulheres por 
ano vítima de violência de gênero.

Indústria forte, o novo normal. O Brasil precisa olhar para isso
Todos nós sabemos que esta-

mos vivendo um momento sem 
precedentes na história do Brasil. 
Acometida por uma pandemia de-
vastadora, o país atravessa o pior 
momento de todos os tempos.

Mas dentro de toda dificuldade 
há de se encontrar uma oportuni-
dade. Muita gente acredita que o 
ideograma da palavra crise, em 
chinês, é composto de dois outros 
mais simples, um significando ris-
co, e outro, oportunidade.

A crise veio mostrar ao mundo 
que mudanças precisarão ser execu-
tadas. Países em estágio avançado de 
desenvolvimento anteciparam suas 
ações direcionando seus focos para 
segmentos estratégicos na econômi-
ca, entre eles, a indústria moderna. 

A indústria tem papel funda-
mental no processo de recuperação 
e de desenvolvimento dos países, 
na medida em que demanda mão 
de obra qualificada agregando alto 
valor nas economias. 

O Brasil será fortemente abala-
do pela crise. Já vínhamos de qua-
dro de fraca recuperação. Ao final 

deste ano deveremos presenciar de 
15 a 20 milhões de desempregados 
no país, além de mais de 10 mi-
lhões de desalentados, totalizando 
mais de 35 milhões de pessoas a 
margem do mercado.

Pela primeira vez na história re-
cente, de acordo com o IBGE, mais 
da metade da população economica-
mente ativa está sem emprego. No 
trimestre terminado em maio a taxa 
foi de 12,9%. Muitas empresas estão 
quebradas e outras endividadas.

Mesmo as empresas em boas 
condições financeiras terão pouco 
ímpeto de investir, dado o cenário de 
forte contração da demanda das famí-
lias abaladas pela redução de salário e 
dificuldade de acesso ao crédito, res-
trito pelo aumento da inadimplência.

É o momento, portanto, de es-
tabelecermos um PACTO PELO 
BRASIL. O Brasil tem uma extensa 
agenda a cumprir na área da eco-
nomia, que precisa, urgentemente, 
ser priorizada. Além de outras, não 
menos complexas, nos campos edu-
cacional e institucional, cujos resul-
tados são mais de longo prazo.

Para crescer decentemente, 
precisamos de uma política de Es-
tado que atente um ambiente de 
negócios favorável ao investimen-
to produtivo. São necessárias e ur-
gentes condições de investimento 
em infraestrutura, em educação, 
pesquisa e desenvolvimento tec-
nológico, que são garantias de au-
mento da produtividade e da com-
petitividade de bens e serviços.

Os investimentos em infraes-
trutura, necessários para estimular 
a demanda, pressupõe a renegocia-
ção prévia dos atuais contratos das 
concessionárias, para restabelecer 
o equilíbrio econômico dos mes-
mos e da reestruturação de suas 
dívidas, juntamente com a elimi-
nação da insegurança jurídica com 
marcos regulatórios adequados e 
uma definição precisa do papel das 
agências, para atrair capitais priva-
dos, e políticas públicas voltadas 
para atrair PPPs, Concessões, etc.

O endividamento, tanto das em-
presas, quanto das pessoas físicas, 
poderá tornar-se uma barreira a es-
tas iniciativas; portanto, é essencial 
atenção a este aspecto no período pré 
e pós crise, visando permitir a reto-
mada tanto da demanda quanto dos 
investimentos privados e públicos.

A condição necessária para cres-
cermos decentemente, no futuro, é au-
mentar sensivelmente a produtividade 
a partir, não só da renovação do parque 
industrial, mas principalmente da sua 
ampliação, o que exigirá profissionais 

treinados a partir de uma educação de 
qualidade. Isto, por sua vez, pressupõe 
a oferta de financiamentos de longo 
prazo, com carências e taxas de juros 
reais adequadas.

Por fim, mas não menos impor-
tante, se quisermos ser competitivos, 
inclusive para atrair investimentos 
internos e externos, devemos elimi-
nar o “Custo Brasil”, começando por 
uma reforma tributária nos moldes 
do projeto em discussão na Câmara.

Em resumo, precisamos avançar 
rumo ao PACTO PELO BRASIL 
que priorize os cidadãos, através da 
criação de empregos de qualidade, 
igualdade de oportunidades e ren-
da, com um olhar importante sobre 
as atividades indutoras do cresci-
mento, pois o investimento de hoje 
é o crescimento de amanhã.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeto e ternura.” (Charles Chaplin)

O Santuário Diocesano Nossa Senhora do Rosário anunciou 
a nova data e novo formato do Almoço com Padre André. 
O evento, que tem como objetivo arrecadar fundos para 

o processo de santificação do Servo de Deus Padre André 
Bortolameotti, acontecerá no sistema Drive Thru no dia 16 de 
agosto. O público poderá retirar seu marmitex das 11h às 14h 
no Centro de Eventos Dr. Paulo Prata. O cardápio permanece 
a Queima do Alho do Serginho. As adesões custam R$ 25,00 e 
podem ser adquiridas na secretaria paroquial que atende das 
8h30 às 11h30 e das 15h às 17h. Mais informações pelo 3323-

1041. Na foto, Chef Serginho, responsável pelo cardápio do 
almoço, ao lado do pároco do Santuário, Costante Gualdi.

Segunda-feira (27) teve bolo e guaraná para Enyla Gomes que 
completou seus 9 anos. Ela, que pretende ser Influencer Digi-
tal, que por sinal, fotografa muito bem, recebeu o carinho dos 
amiguinhos e de seus familiares que a amam muito. Parabéns!

Elizângela Lizi faz aniversário hoje (31), e completa os seus 31 anos. 
O carinho mais que especial fica por conta de sua mãe Rosa Lizi.

Esposa, advogada e também mãe, Fernanda Morato, celebrou 
seu aniversário terça-feira (28), recebendo na data o carinho dos 
pais, familiares, amigos, em especial, do maridão Hebert Aurélio 

e da filha Mariana (foto). Felicidades! (foto: Gabi Dalmoro)

Parabéns e muitos anos de vida em dose dupla para Victor Costa e Patrícia Brandão, 
que completam idade nova hoje (31). O casal de leoninos comemoram a data ao lado 
dos filhos, Thalita, Lorena e Nathan (foto). A família está longe da terrinha, cumprindo 

agenda profissional na cidade de Boston, Massachusetts (EUA), mas prometem que em 
breve estarão 

na terra do peão 
matando a sau-
dade de todos. 

Felicidades!

Ontem (30) foi dia de Wladimir Falcão come-
morar mais um ano de vida, esbanjando saú-
de, vitalidade e bom humor. Na data especial 

ele foi muito felicitado por amigos e familiares 
e o carinho ficou por conta dos filhos, Flávia, 

Márcio e Mariana, e claro, da mulher Lina e dos 
netos Gustavo e Nicolas. Felicidades Falcão!

E quem comemorou seus 18 anos quarta-feira (29), foi Lorena Oli-
veira. Menina meiga, carinhosa, estudiosa e que está se preparando 

para ser médica, passou seu dia recebendo muitos cumprimentos 
e mimos da mamãe Josiane, da vó Maria, da madrinha Cleusa e do 

vovô Claudinei. Parabéns! (foto: Thais Girardi)

Hernane Souza, 
virou mais uma 

folhinha do 
calendário da 

vida na última 
quarta-feira 

(29). O Instru-
tor de Yoga e 

Massoterapeuta 
comemorou a 

data ao lado de 
amigos espe-

ciais e familia-
res. Parabéns!

A segunda-feira (27) foi dia de Pedro Henrique Prieto brindar 
mais um aniversário. As felicitações ficaram por conta de amigos 

e familiares, e o carinho especial dos pais Luiz e Romilda, do 
irmão Luiz Octávio, e de sua namorada Júlia (foto). Tudo de bom!
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Dutra anuncia conquista de R$ 400 mil para entidades de Barretos

O vereador Raphael Dutra 
(PSD) anunciou nesta quinta-
-feira (23) a conquista de R$ 
400 mil em emendas parla-
mentares para quatro entida-
des do município. “Sempre é 
uma grande alegria ajudar as 
entidades, principalmente em 
tempos difíceis como este que 
vivemos”, declarou.

Os recursos que serão des-
tinados para manutenção das 
entidades foram conquista-
dos junto aos deputados esta-
duais Adriana Borgo (PROS) 
e Alex de Madureira (PSD).

Receberão as emendas o 
Instituto Rosentino Bispo (R$ 
200 mil), Centro Cultural e 
Social Aruanda Brasil (R$ 
50 mil), Instituto Pró Família 
(R$ 50 mil), Associação Es-
porte Cultural Motta Karate e 

Jiu-Jitsu (R$ 50 mil) e Institu-
to Pró-Esporte, Lazer e Cultu-
ra (R$ 50 mil).

“Acredito que essas ver-
bas podem mudar a vida de 
pessoas que precisam de aten-
dimento, principalmente a 
população mais humilde e tra-
balhadora, que luta no seu dia 
a dia e precisa de melhor aten-
dimento em todos os setores”, 
disse o presidente Anderson 
de Souza Alves, do Instituto 
Rosentino Bispo. 
R$ 100 MIL PARA SAÚDE

Raphael Dutra esteve re-
unido na última terça-fei-
ra (28), em São Paulo, com 
o deputado estadual Tenente 
Coimbra (PSL). O parlamen-
tar acompanhou o desfecho 
positivo do repasse de emen-
da no valor de R$ 100 mil ao 

Instituto Rosentino Bispo.
Este montante será desti-

nado exclusivamente para ser 
investido no atendimento aos 
590 idosos das unidades do 
Nova Barretos e Leda Amên-
dola. “O Dutra tem valores e 
pertence à juventude da reno-
vação e da mudança. Quan-
do o trabalho é bem feito e de 
forma séria eu faço questão 
de ajudar”, afirmou o deputa-
do estadual.

Dutra ressaltou que o re-
curso será importante para 
manter os atendimentos de 
prevenção à saúde que de-
mandam médicos, psicólogos, 
dentistas e fisioterapeutas. Ao 
todo, Dutra conquistou para o 
Instituto Rosentino Bispo, so-
mente neste ano, R$ 300 mil 
em emendas parlamentares.

Boletos para pagamento de IPTU e taxas 
com novos prazos devem ser solicitados 
até nesta sexta-feira (31) na prefeitura
Termina nesta sexta-fei-

ra, 31 de julho, o prazo para o 
contribuinte solicitar os boletos 
para o pagamento do IPTU re-
ferente aos meses de abril, maio 
e junho, com novos prazos para 
agosto, setembro e outubro.

Os novos prazos foram de-
terminados no decreto 10.418, 
de 25 de março, assinado pelo 
prefeito Guilherme Ávila, de-
vido a proliferação do Coro-
navirus (Covid-19).

A parcela com vencimento 
em abril poderá ser paga em 
conjunto com a de agosto, a 
de maio junto com a do mês 
de setembro e a de junho com 
a parcela de outubro.

O decreto estabelece, ain-
da, que o contribuinte que 
optar pela prorrogação terá 
mantido o desconto de pon-
tualidade das parcelas (abril, 

Vigilância Sanitária divulga relatório geral e da 
última semana na atuação no período da pandemia

A equipe da VISA (Vigi-
lância Sanitária), vinculada à 
Secretaria Municipal de Saú-
de, fez 4.158 inspeções duran-
te o período da pandemia da 
Covid 1 (20 de março a 26 de 
julho), conforme relatório di-
vulgado nesta semana.

Destas inspeções, fo-
ram feitas 336 notificações, 
78 autuações e aplicadas 45 
multas, com valores que so-
mam R$ 37.244,00. Foram 
feitas também sete interdi-
ções e 26 advertências.  

A vigilância divulgou, 
também, os números somen-
te da última semana (29 a 26 
de julho), quando foram feitas 
253 inspeções gerais e 66 em 
feiras livres, com 44 notifica-

ções registradas, sendo 18 por 
falta de uso de máscaras em 
estabelecimentos, quatro pela 
realização de festas privadas, 
confraternizações ou eventos; 
seis por aglomeração e con-
sumação no estabelecimento; 
13 por abertura de estabeleci-
mento fora do horário estipu-
lado e três por culto religioso.

O relatório aponta ainda 
seis autuações, sendo quatro 
em estabelecimentos por aglo-
meração de pessoas com con-
sumação, uma em estabeleci-
mento por permitir a entrada 
de menores de 12 anos de ida-
de e uma em estabelecimento 
por comercialização de produ-
tos sem registro na ANVISA.

Também foram lavra-

das cinco multas, sendo qua-
tro em estabelecimentos por 
aglomeração de pessoas com 
consumação e uma em esta-
belecimento por permitir a en-
trada de menores de 12 anos 
de idade, num total de R$ 500 
em valores aplicados.

A Vigilância Sanitária de 
Barretos ainda realizou uma 
interdição em estabelecimento 
por permitir a entrada de me-
nores de 12 anos de idade e a 
apreensão de 102 frascos e bis-
nagas de produtos fitoterápi-
cos sem registro na ANVISA.

O relatório é assinado pelo 
chefe da VISA, Marco Antô-
nio Rocha. O trabalho da equipe 
tem suporte de apoio da Ronda 
Municipal e da Polícia Militar.

maio e junho), que não terão 
aplicação de juros ou multas.

Os interessados devem 
comparecer ao Departamen-
to de Receita da prefeitura, na 
Avenida Almirante Gago Cou-
tinho, 500, bairro Rios, para 
atualização das novas guias.

MAIS
Também está em vigor o de-

creto 10.416, que estabelece datas 
de vencimentos para o lançamen-
to do ISSQN (Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza) dos 
contribuintes sujeitos ao Regime 
de Alíquotas Específicas (ISS 
Fixo) e da taxa de licença pelo 
exercício regular do poder de po-
lícia administrativa, excepcional-
mente para o exercício 2020, em 
razão do Coronavirus (Covid-19).

Para o pagamento da par-
cela única, estabelecido até 
o último dia útil do mês de 

agosto, será concedido des-
conto de 10%. A primeira par-
cela terá vencimento também 
no último dia útil de agosto e 
as demais (segunda, terceira e 
quarta), no último dia útil dos 
meses de setembro, outubro e 
novembro do exercício 2020, 
respectivamente.

A taxa de licença do exercí-
cio 2020 tem como prazos o úl-
timo dia útil de agosto para par-
cela única, esta com desconto 
de 10%; ou a primeira parcela e 
no último dia útil dos meses de 
setembro, outubro e novembro 
do exercício de 2020, a segun-
da, terceira e quarta parcelas, 
respectivamente.

Zequinha Amêndola vai ter nova 
praça com quadra esportiva

A nova praça está locali-
zada bem na entrada do bair-
ro Zequinha Amêndola, com 
acesso pelo bairro Califór-
nia, em fase de conclusão 
das obras da quadra espor-
tiva e plantio de grama em 
todo o espaço aberto.

O local passou por uma 
completa adequação para a 
implantação dos novos equi-
pamentos de esporte e lazer. 
As árvores que ali estavam, 
plantadas pela população 
sem seguir os critérios de ar-
borização urbana da prefei-
tura, que determina as espé-
cies adequadas para cultivo 
em áreas públicas e calçadas, 
foram removidas para dar lu-
gar a execução do projeto da 
nova praça.

No local, de 4.723 metros 
quadrados, está sendo exe-
cutada a obra de calçamen-
to para caminhadas, quadra 
esportiva, plantio de gra-
ma e novas árvores, espaço 
de convivência, paisagismo 
completo, além da revitali-
zação da iluminação e refor-
ma da Academia Ao Ar Livre 

que fica ao lado.
O secretário municipal de 

Agricultura e Meio Ambien-
te, Marco Antônio de Carva-
lho Ferreira, explicou que as 
árvores que foram removidas 
em função da obra serão com-
pensadas, algumas no próprio 
local, e outras com plantio em 
dobro em novo local, com es-
pécies autorizadas, de acordo 
com a legislação vigente.

“Nós apoiamos aquelas 
pessoas que desejam plantar 
árvores na cidade, mas pedi-
mos que antes de plantar em 
área pública, mesmo que seja 
em frente sua própria casa, 

busquem as informações 
disponíveis na prefeitura so-
bre as espécies adequadas 
para essa finalidade. Inclusi-
ve, temos muitas mudas dis-
poníveis que são fornecidas 
gratuitamente e, com agen-
damento, podemos auxiliar 
nesse plantio, evitando as-
sim que uma boa intenção 
possa acarretar problemas 
para a cidade, por conta de 
uma escolha infeliz do tipo 
de árvore plantada” ressal-
tou o secretário.

A previsão é de que a nova 
praça seja entregue a popula-
ção agora no mês de agosto.
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A empresa especializada 
contratada pela prefeitura de 
Barretos, por meio da Secre-
taria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, BioElemen-
tos, concluiu o relatório de 
análise das amostras colhidas 
em vários pontos da Região 
dos Lagos, para investigar a 
qualidade da água e qual a 
causa da mortandade de peixes 
registrada no início do ano.

Em relatório, a empresa cons-
tatou as variações detectadas no 
alumínio dissolvido e no fósforo 
total, além de variações dos nitra-
tos, mas sem comprovação des-
ses dados no impacto ambiental 
que cause danos aos seres que 
convivem naquela região.

Para continuar as investiga-
ções, a prefeitura deve formar, 
nas próximas semanas, uma 
comissão de monitoramento 
da Região dos Lagos, compos-
to por membros da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente e do SAAE, as-
sistidos pela  CETESB, Polícia 

Produtores rurais de nove 
regiões do Estado de São Pau-
lo podem se inscrever para 
participar da Rodada de Ne-
gócios Virtual promovida pelo 
Sebrae-SP. A ação voltada para 
o agronegócio será realizada 
no dia 6 de agosto, às 13h30, 
e está com inscrições abertas 
para os interessados em nego-
ciar suas produções.

Podem participar produto-
res das regiões de Araçatuba, 
Araraquara, Barretos, Franca, 
Ribeirão Preto, São Carlos, São 
João da Boa Vista, São José do 
Rio Preto e Votuporanga. A ini-
ciativa conta com a parceria do 
Nação Agro, Sindicato Rural, 

Senar, CDRS e Faesp.
Um dos principais desafios 

do produtor rural é acessar o 
mercado, ainda mais com a crise 
do novo coronavírus. De acordo 
com a 5ª pesquisa do Sebrae so-
bre o impacto da pandemia nos 
pequenos negócios, o agronegó-
cio registrou uma queda de 37% 
no faturamento em relação a 
uma semana normal.

O objetivo da Rodada de 
Negócios Virtual é criar mais 
um canal para empresas e pro-
dutores conseguirem melho-
res negociações. Foram con-
vidadas empresas como redes 
de supermercados e de res-
taurantes para atuarem como 

compradores de produtores de 
hortifruti, laticínios e produ-
tores de café, por exemplo.

A partir das pré-inscrições, 
o Sebrae-SP fará o mapeamen-
to de oportunidades de negó-
cios e o cruzamento de oferta 
e demanda. Um workshop 
agendado previamente ajudará 
os produtores a se prepararem 
para a negociação com tutoriais 
sobre o ingresso na plataforma.

Os interessados em parti-
cipar da Rodada de Negócios 
Virtual podem se inscrever 
no site https://sebrae.roda-
dasonline.com.br/ ou buscar 
mais informações no telefone 
0800 570 0800.

De acordo com pesquisa 
realizada pela Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo, 55% 
dos lojistas preveem queda de 
5% nas vendas para o Dia dos 
Pais, 25% dos empresários pre-
sumem um percentual negativo 
de 10% e os 20% restantes dos 
comerciantes têm expectativas 
que o Dia dos Pais seja estável, 
sem crescimento ou números 
negativos nas vendas. 

“Após quatro meses do 
anúncio da quarentena, ainda 
estamos vivendo o impacto 
econômico por conta da crise 
causada pelo novo coronavírus. 
Diante desse cenário, o comér-
cio varejista reflete impactos 
negativos nas vendas, como 
a expectativa para o Dia dos 
Pais”, explica o presidente da 
federação, Maurício Stainoff.

Para os lojistas, os setores 
que mais podem ser favoreci-
dos nas vendas são vestuário, 
calçados, perfumes, eletrôni-
cos e ferramentas. O Dia dos 
Pais é uma das datas mais im-
portantes do segundo semes-

Prefeitura continua investigação sobre a 
qualidade da água da Região dos Lagos

Ambiental, DAEE e centros de 
pesquisa como do Unifeb.

A ideia inicial, indicada 
pela prefeitura, é de monta-
gem do escopo dos seguintes 
parâmetros laboratoriais: de-
finição da periodicidade de 
coleta de amostras; exames a 
serem realizados; estabeleci-
mento de parceria com cen-
tros de pesquisa; abertura de 
investigação para identificar 
captação encontrada na mon-
tante dos Lagos; vistoria das 
empresas próximas ao local 
que exercem atividades sujei-
tas a licenciamento ambiental, 
tais como lava-jatos, oficinas 
mecânicas, retíficas, funila-
rias, entre outros, para verifi-
car se seguem os padrões pre-
vistos na legislação, além de 
outras medidas.

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Marco Antônio de Carvalho 
Ferreira, informou que todo 
o processo de investigação 
da qualidade da água, assim 

como a instituição de uma 
comissão de monitoramento, 
vem sendo acompanhada pelo 
Ministério Público, numa par-
ceria com a prefeitura.

Sebrae-SP conecta produtores 
rurais e empresas em Rodada 

de Negócios Virtual
Negociação será realizada no dia 6 de agosto, às 13h30; inscrições 

para interessados em vender suas produções estão abertas

O preço médio do boi gor-
do acumula alta de 5,3% no 
último mês em São Paulo. As 
informações são da Secretaria 
de Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo. Segundo 
o órgão, os preços estão em 
alta porque a demanda pela 

Para 55% dos lojistas, Dia dos Pais 
pode ter queda de 5% nas vendas

95% dos empresários estimam que as liquidações de inverno podem impulsionar consumo

tre para o varejo.
Cerca de 95% dos lojistas 

têm expectativas positivas re-
ferente a liquidação de inverno, 
pois coincide com o Dia dos Pais. 
Dessa maneira os descontos nos 
produtos podem chamar atenção 
do consumidor e impulsionar as 
vendas, outros 5% supõem que 
os consumidores estarão em bus-
ca de outros tipos de presentes.

Devido à readaptação no 
modelo de negócio das em-
presas, do físico para o online, 
60% dos lojistas acreditam 

que a maior parte das com-
pras para o Dia dos Pais será 
por meio do e-commerce, vis-
to que os clientes ainda estão 
receosos de sair e preferem 
receber os produtos em casa.

Outros 40% dos empre-
sários preveem uma divisão 
referente as vendas nas lojas 
físicas e virtuais.

A pesquisa foi realizada 
com a participação das prin-
cipais Câmaras dos Dirigentes 
Lojistas do Estado de São Pau-
lo, incluindo Barretos e região.

Preço da proteína animal 
registra alta em São Paulo

Variação nos preços das carnes bovina, de frango e suína 
têm relação com aumento da demanda externa e doméstica

carne brasileira está aquecida 
no mercado internacional, no 
caso dos bovinos. 

As cotações de frango vivo 
e os preços médios de suínos 
vivos também tiveram alta. A 
crescente no preço do frango é 
creditada à menor produção e 

a maior demanda no mercado 
interno, além de medidas de 
ajuste na produção por parte 
da indústria e dos produtores 
no primeiro semestre do ano.

Já a alta no preço dos suínos, 
que foi de 4,9%, era esperada. 
Isso porque, com a chegada do 
inverno há aumento no consu-
mo interno da proteína. 

As informações se referem 
ao período entre 4 e 18 de julho e 
são parte de um relatório do Gru-
po Técnico de Monitoramento 
do Abastecimento de Produtos 
Agropecuários no Estado de São 
Paulo, liderado pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento. 
(Fonte: Brasil 61)
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Auxílio emergencial só 
na Caixa sobrecarrega 
empregados e amplia 

risco de contágio

A representante dos em-
pregados no Conselho de 
Administração da Caixa Eco-
nômica Federal (Caixa), Ma-
ria Rita Serrano, afirma que a 
política do governo Bolsona-
ro de centralizar os pagamen-
tos do auxílio emergencial 
naquele banco público sobre-
carrega e coloca em risco os 
bancários e terceirizados que 
prestam serviço à instituição.

“Neste momento de pan-
demia, com risco de contá-
gio, centralizar os pagamen-
tos em uma única instituição 
é temerário. Os empregados 
estão em situação grave, in-
clusive trabalhando aos sá-
bados. O gerente geral não 
tem direito a hora extra”, diz 
Rita Serrano.

A Caixa retomou, na 
quarta-feira (29), o paga-
mento de nova parcela do 
Auxílio Emergencial a cerca 
de 5,8 milhões de trabalha-
dores. O total envolve 2,5 
milhões de pessoas que re-
cebem a quarta parcela, 800 
mil pessoas da terceira par-
cela, 500 mil da segunda, 62 
mil que recebem a primeira 
e 1,9 milhão vinculadas ao 
Bolsa Família.

Segundo o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, em 
entrevista coletiva, são 65,4 
milhões os beneficiários do 
programa, somando um total 
de R$ 140,3 bilhões em pa-
gamentos. O total de paga-
mentos é de 199,8 milhões.

“Muita gente acha que o 
funcionário só atende auxílio 
emergencial, mas o banco 
exige uma série de metas, 
como venda de produtos, fi-
nanciamento, etc. Os funcio-
nários estão profundamente 
sobrecarregados, com medo 
de contágio”, completa a 
conselheira.

DESCENTRALIZAR
Na opinião de Rita Ser-

rano, uma alternativa seria 

descentralizar os pagamen-
tos entre os bancos federais e 
distribuir entre os bancos es-
tatais. Além da própria Cai-
xa, para o Banco do Brasil, 
Banco do Nordeste e Banco 
da Amazônia, por exemplo, 
diminuindo pressão e riscos 
de contágio aos empregados 
e os problemas à população 
que podem ser causados pe-
las aglomerações.

A movimentação em torno 
da Caixa em meio ao paga-
mento do auxilio emergencial, 
do FGTS e ainda o Programa 
Emergencial de Manutenção 
do Emprego e Renda, um com-
plemento do salário dos traba-
lhadores, gira em torno de 121 
milhões de pessoas passando 
pelo banco federal. Em outras 
palavras, mais da metade da 
população brasileira está pas-
sando pela Caixa no momen-
to”, observa a conselheira.

Rita Serrano afirma que 
isso demonstra a importân-
cia do banco público num 
momento da grave crise eco-
nômica, social e sanitária 
pela qual passam o Brasil e o 
mundo. “A Caixa tem exper-
tise e capilaridade para fazer 
o atendimento, é a maior ges-
tora de programas sociais”.

Para conseguir suprir 
essa demanda de tempos 
de pandemia, a Caixa criou 
poupança digital e aplicati-
vos (Caixa Tem), o que é um 
mérito, observa Rita Serra-
no. “Mas a instituição pode-
ria conseguir melhores re-
sultados”, prossegue, “além 
de poupar seus funcionários 
do esgotamento e minimizar 
riscos de contágio de funcio-
nários e beneficiários”.

Bastaria o governo fe-
deral emitir dinheiro, o que 
muitos países estão fazendo 
na atual crise. Tal medida 
não é prevista pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
(Fonte: RBA)

Banco retoma pagamento de nova parcela do Auxílio 
Emergencial a cerca de 5,8 milhões de trabalhadores. 
Para Rita Serrano, importância do banco público está 
demonstrada, mas é preciso descentralizar as tarefas

Enquanto o Brasil registra 
perda de 1,2 milhão de empre-
gos no primeiro semestre deste 
ano, em decorrência dos efei-
tos da pandemia, a cidade de 
Barretos teve saldo positivo no 
mesmo período, com registro 
de 42 novos empregos formais.

Apenas no mês de junho de 
2020 foram registradas 656 ad-
missões, contra 577 demissões, 
um saldo positivo de 76 novos 
postos de trabalho formal, ou 
seja, 76 pessoas ganharam em-
prego com registro em carteira.

Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) e foram 
apresentados nesta semana. O 
Caged é a geração das estatís-
ticas do emprego formal por 

Estudantes de todo o país 
que são beneficiários do Fundo 
de Financiamento ao Estudan-
te do Ensino Superior (Fies) 
podem requerer a suspensão 
de até quatro parcelas durante 
o período de calamidade públi-
ca, decretado por conta da pan-
demia do novo coronavírus.

Barretos é uma das poucas cidades a ter saldo 
positivo de empregos, segundo o CAGED

meio de informações captadas 
dos sistemas eSocial, Caged e 
Empregador Web.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, André Luis Peroni 
Ângelo, “isso é resultado práti-
co do trabalho cuidadoso que o 
prefeito Guilherme Ávila vem 
conduzindo na administração 
municipal, dosando os cuidados 
necessários para se salvar vidas 
e investir na saúde em tempos 
de pandemia, com o apoio às ne-
cessidades urgentes da atividade 
econômica. Mais que evitar 
demissões, conseguimos gerar 
empregos, mesmo no meio do 
caos econômico que vivemos”, 
ressaltou André Peroni.

Para o prefeito, o resultado 

foi recebido como “um alento 
entre tantas notícias negativas”.

“Temos obrigação de 
manter o otimismo, pois há 
motivos de sobra para lamen-
tar, mas não é assim que se 
conduz uma gestão pública. 

Enquanto muitos criticam, 
nós mantemos o foco no tra-
balho e no diálogo com todos 
os setores, da economia e da 
saúde, para tomar as decisões 
mais assertivas em tempos de 
incertezas”, disse Ávila.

Lei possibilita suspensão de até quatro parcelas 
do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)

Para ter acesso ao benefício 
(definido pela Lei 13.998/2020) 
o estudante deve estar adim-
plente com os seus pagamentos 
até o dia 20 de março, antes da 
vigência do estado de calami-
dade pública no país.

Os interessados em aderir 
ao programa (válido para con-

tratos em fase de utilização e 
carência, ou para aqueles que 
estão na fase de amortização) 
devem procurar a Caixa Eco-
nômica Federal ou o Banco do 
Brasil até o dia 31 de dezembro.

O advogado, economista e 
professor, Alessandro Azzoni, 
acredita que a suspensão não é 
suficiente para evitar a evasão 
dos alunos nas universidades, 
ocasionada pela crise e pelo de-
semprego. Para ele, uma medida 
complementar seria a criação de 
uma linha de crédito especial, 
para que os alunos possam man-
ter sua qualificação.

“Estamos em um cenário 
de crise. Muitas pessoas com 
qualificação elevada foram de-
mitidas, e quem ainda está es-
tudando vai encontrar uma con-

corrência muito grande. Parar 
de estudar nesse momento não 
é o ideal, por isso o governo po-
deria pensar em alguma forma 
para subsidiar os estudos para 
quem está fora do FIES, uma 
linha de crédito com pagamen-
to direto para as universidades, 
para evitar a evasão e manter o 
aluno estudando”, aponta.

Azzoni reforça que uma 
evasão significativa de alunos 
causaria um impacto econômico 
grande nas universidades. “Pro-
blemas como inadimplência 
e evasão levam a uma conse-
quente perda de receita nas uni-
versidades, podendo ocasionar 
demissões em massa de profes-
sores, mestres, doutores e uma 
redução de atividades em alguns 
setores”, aponta o professor.

Cremesp alerta contra golpes em redes sociais
Nas últimas semanas, tem 

chegado ao conhecimento do 
Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), um novo golpe de 
estelionatários, envolvendo 
profissionais médicos.

De acordo com alguns re-
latos feitos aos conselheiros 
do órgão, as vítimas têm suas 
fotos de perfil e agenda de 
contatos clonadas em contas 
de telefones e aplicativos de 
mensagens, utilizados pelos 

criminosos para pedir dinheiro 
às pessoas, como se fossem os 
donos dos perfis verdadeiros.

Diante disso, o Cremesp 
alerta que este tipo de conduta 
é criminosa e deve ser relatada 
às autoridades policiais assim 
que identificada pelas vítimas.

As denúncias devem ser for-
malizadas, por meio de um bo-
letim de ocorrência, para que se-
jam feitas as investigações a fim 
de se chegar aos responsáveis.

Outra atitude importante é 

se certificar de adotar medidas 
de segurança ao usar compu-
tadores públicos e acessar si-
tes desconhecidos, por meio 

do computador ou celular, 
para que os dados pessoais ar-
mazenados não sejam rastrea-
dos por criminosos virtuais.
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Luisão Cortillazzi deixa cargo de 
diretor de futebol do Barretos EC

Por meio de um comuni-
cado distribuído à imprensa, 
o executivo de futebol, Luis 
Eduardo Cortillazzi, anunciou 
sua saída do cargo de diretor 
de futebol do Barretos EC.

“Venho pela presente co-
municar o meu desligamento 
do cargo de Executivo de Fu-
tebol Profissional e de Base do 
Barretos Esporte Clube, (ape-
sar de que ainda não fui comu-
nicado pela nova diretoria).

Ao longo do período de 
aproximadamente dois anos e 
seis meses em que permaneci 
no cargo no regresso ao clube, 
dediquei-me integralmente à 
função que exerci de forma 
de buscar cada dia profissio-
nalizar e galgar vôos maiores 
e movido pelo sentimento de 
amor ao meu trabalho e à ci-
dade que me acolheu bem, 
que nutro desde a minha pri-
meira passagem em 2011.

Quero aqui expressar meu 
mais sincero agradecimento a 
todos os funcionários, a todos 
os atletas e integrantes das co-
missões técnicas com quem 
tive excelente convivência 
durante todo esse período.

Ao lado deles, em face 
do intenso relacionamento 
que mantive no cotidiano dos 
treinos, jogos e viagens, vivi 
momentos que me trouxeram 
enormes alegrias e lembranças 
que jamais me abandonarão.

Agradeço, especialmente, 

COTIDIANO

Federação estabelece data 
para reinício do Paulista A3
A FPF (Federação Paulis-

ta de Futebol) e os dirigentes 
de clubes se reuniram na úl-
tima terça-feira (28) em ví-
deoconferência. O retorno do 
campeonato ainda depende 
de autorização do governo do 
Estado de São Paulo. 

Os clubes solicitaram que 
o Protocolo de Readaptação 
Física seja enviado ao Centro 
de Contingência do Corona-
vírus para que sejam autori-
zados os testes de Covid-19, 
exames médicos, testes clíni-
cos, físicos e fisiológicos, a 
partir do dia 10 de agosto.

Após a aprovação, os trei-

Governo do Estado aprova retomada 
de esportes sem contato físico direto
O governo do Estado de 

São Paulo, por meio do Secre-
tário de Esportes, Aildo Fer-
reira, anunciou boas notícias 
para a retomada dos esportes 
em decorrência da pandemia 
da Covid-19.

De acordo com determi-
nação do Centro de Contin-
gência do coronavírus, todas 
as modalidades esportivas 
sem contato físico direto 
(vôlei, tênis, hipismo, nata-

ção, entre outras) poderão ser 
realizadas (treinamentos e 
competições) em regiões que 
estejam na fase amarela do 
Plano São Paulo.

Já o basquete, em decor-
rência de um protocolo apre-
sentado pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB), também po-
derá realizar treinamentos 
em cidades na fase amare-
la. Todas as atividades com 
autorização para retorno de 

treinamentos e/ou competi-
ções deverão ocorrer sem a 
presença de público.  

Modalidades com contato 
direto como artes marciais, 
handebol, rugby e outros, 
precisam contar com proto-
colo específico aprovado pelo 
Centro de Contingência do 
Governo do Estado, visando 
aprovação de medidas espe-
cíficas de testagem, distancia-
mento social e higienização.

namentos serão retomados de 
forma gradual a partir de 17 
de agosto. 

O presidente do Barretos 
Esporte Clube, Júlio Addad 
Samara, informou que diante 
das sugestões apresentadas 
pela FPF, decidiram que o re-
torno do campeonato seja em 
20 de setembro e o término 
em 21 de novembro.

“Diante da paralisação do 
campeonato por mais de qua-
tro meses, se fez necessária 
apenas uma adequação nas 
datas das partidas, de registro 
e de inscrição de atletas”, afir-
mou Samara. 

Júlio Samara explicou que 
para a lista de inscrição foi de-
finido que os clubes poderão 
substituir os atletas que tive-
rem seus contratos vencidos. 
A FPF não cobrará taxa de 
inscrição.

ao eterno Milton Aparecido da 
Silva  pela confiança em mim 
depositada, pelos conselhos 
recebidos, pelas orientações, 
pelo carinho e pela oportuni-
dade da convivência na sua fi-
gura, que a saudade bate todo 
dia... e o carinho especial a 
toda sua família Moraes, que 
se tornaram amigos para vida, 
a todos meus companheiros 
da imprensa apaixonada desta 
cidade que, sem dúvida, se-
guirão trabalhando para man-
ter o Barretos Esporte Clube 
como grande e vencedor.

Reconheço as dificuldades 
do momento atual, mas reafirmo 
minha mais absoluta confiança 
no sentido de que o elenco e Co-

missão Técnica, que estiveram 
ao meu lado em todas as condi-
ções adversas, para superarem 
os obstáculos e ainda propor-
cionarem grandes lutas sempre 
para honrar nome do Barretos 
Esporte Clube, apesar das ad-
versidades de 2020.

Reafirmo aqui meu com-
promisso de estar sempre ao 
lado do Barretos Esporte Clu-
be, agora como admirador e 
grato ao BEC, mas sempre, e 
acima e antes de tudo, conti-
nuando a ter laços de amizades 
verdadeiras que sempre tive 
na referência Barretos, motivo 
que me deixa  orgulhoso que 
sempre estarei a disposição.... 
Salve o Touro do Vale!!!”

Lançado no último dia 17 
para auxiliar o empreendedor 
na superação dos impactos 
causados pela crise da Co-
vid-19, o Programa de Crédi-
to Retomada completou uma 
semana com R$ 35 milhões 
em crédito facilitado e sem 
burocracia, aprovados para 
micro e pequenas empresas 
do Estado de São Paulo.

A iniciativa do Sebrae-
-SP e fintechs BizCapital e 
Nexoos já disponibilizou R$ 
2 milhões em recursos para 
mais de 100 pequenos negó-
cios até o momento.

O restante do dinheiro de-
verá ser liberado nos próximos 
dias, mantendo a média de sete 
dias úteis entre a solicitação 
do crédito pelo empreendedor, 
aprovação e repasse dos recur-

Programa Crédito Retomada aprova R$ 35 milhões 
para pequenos negócios em apenas uma semana

Modelo de parceria estabelecido entre Sebrae-SP e fintechs supera expectativa em 
seus primeiros dias de existência aprovando recursos facilitados e sem burocracias

sos pelas fintechs. A expectati-
va é de que os R$ 50 milhões 
ofertados nesta primeira fase 
do projeto terminem nas pró-
ximas semanas.

“Estamos muito felizes 
com o resultado alcançado até 
o momento, que se mostrou 
acima das nossas expectati-
vas. Já estamos trabalhando 
em busca de novos parceiros 
para que mais recursos es-
tejam disponíveis em breve 
para os pequenos negócios 
do Estado. Este modelo com 
as fintechs, online, facilitado 
e sem burocracias, está com-
provado que dá muito certo. O 
empreendedor precisa de cré-
dito rápido neste momento e 
está conseguindo”, comemora 
o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Wilson Poit.

Microempreendedores in-
dividuais (MEIs) e produtores 
rurais têm acesso a até R$ 20 
mil, com juro zero. Microem-
presas (MEs) podem solicitar 
até R$ 60 mil com taxas de 
0,35% a 0,7% ao mês. O paga-
mento possui carência de seis 
meses. No total, o empreende-
dor terá de 36 a 48 meses para 
quitar o valor emprestado.

Os recursos poderão ser 
usados para capital de giro, 
pagamento de salários atra-
sados, de contratos e aluguel, 
dentre outras necessidades 
atreladas ao pequeno negócio.
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