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Comércio está pronto para o Dia dos Namorados
Medidas de segurança devem ser redobradas

Com medidas de segurança contra o coronavírus redobradas, o
comércio em geral está prepararado para o Dia dos Namorados.
Paulatinamente, as atividades comerciais estão sendo retomadas,
com autorização de funcionamento de várias atividades
É necessário, entretanto, que todos colaborem para que o isolamento social em Barretos atinja os
índices recomendados e, com isso,
o reflexo será a redução de casos
positivos e óbitos na cidade.
“Vamos fazer a nossa parte, implantando todas as medidas de
segurança, para que nossa cidade
não seja rebaixada de classificação
e medidas de paralisação e fechamento sejam retomadas”, afirmou
o presidente da ACIB e do Sincomércio, Roberto Arutim.

Comércio está
autorizado
a abrir dia 11

Nova Zona Azul
deve entrar em
funcionamento
neste mês de junho

Conforme acordo firmado com
o Sindicato dos Empregados no
Comércio Varejista, as lojas estão
autorizadas a abrir no dia 11 de
junho, véspera do Dia dos Namorados, visto que não acontecerão
as tradicionais procissões de Corpus Christi.

Segundo o Secretário de Ordem
Pública, Cláudio Muroni, as demarcações das vagas já foram
realizadas, bem como fixadas as
placas de sinalização. Antes do
início das operações, será feita
uma campanha de esclarecimento. Veja na página 7.

O movimento no comércio vem sendo retomado gradualmente.

Homenagem ao Empresário do
Ano será dia 14 de novembro
A solenidade em homenagem ao
“Empresário do Ano” foi adiada
em virtude da pandemia do Covid-19, e será realizada no dia 14
de novembro, no Berrantão.
Na solenidade, serão homenageados ainda a empresária destaque
do ano, além das empresas mais
lembradas pelo público, na pes-

quisa que está sendo realizada.
Os comerciantes em geral devem
participar da pesquisa, respondendo os questionários.
A divulgação dos resultados irá
acontecer no mês de setembro.
Será mais uma noite de gala da
classe empresarial de Barretos.
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Estamos bem próximos de um recomeço. Pelo menos é que todos nós esperamos. A economia de todo
o país sofreu um grande impacto, mas infelizmente, milhares de vidas humanas se perderam. Muitos
perderam seus entes queridos. Ainda estamos atravessando uma pandemia, que praticamente atingiu
o mundo inteiro e vai deixar marcas profundas.
Em Barretos, as medidas de prevenção que foram
adotadas tiveram resultado positivo, com a flexibilização da quarentena que havia provocado o
fechamento do comércio em geral. Várias atividades, consideradas essenciais não paralisaram, como
a saúde e a indústria, que são dois grandes setores
empregadores da cidade, o que permitiu a garantia
de empregos para milhares de trabalhadores.
Outros setores não tiveram os mesmos desempenhos e foram prejudicados gravemente. Houve demissões de trabalhadores. Muitos empresários estão
somando prejuízos e buscam alternativas para superar os danos causados pela pandemia. Não será um
caminho fácil para ninguém. Mesmo porque ainda
paira sobre nós o fantasma da incerteza. Na verdade, ninguém pode prever quais serão os próximos
acontecimentos. Não sabemos quais serão as medidas que os governantes vão adotar para conter o
vírus, que continua provocando mortes em todos os
estados do País.
Ainda não existe um medicamento para imunizar a
população.

Diante de todo esse trágico quadro, nos resta trabalhar para buscar amenizar a crise. Nossa recomendação é para que todas as medidas protetivas sejam
adotadas, desde a limitação de clientes no interior das
lojas, como a disponibilização de produtos de higienização. Toda atenção também devem ser em relação
aos colaboradores, com o fornecimento de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, para que estejam sempre protegidos.
Durante todo o período da quarentena, temos tido
total apoio do prefeito Guilherme, na busca de alterntivas para o funcionamento das lojas, dentro dos
parâmetros permitidos por lei. Conseguimos agora,
por exemplo, a reabertura dos bares e restaurantes,
com regras de distanciamento, o que já representou
um grande avanço. As lojas já podem receber clientes, conforme o número de colaboradores. Medidas
que estão permitindo a retomada do setor, mesmo
que ainda tímidas.
Essa pandemia provocou ainda o adiamento da solenidade do Empresário do Ano. Estava agendada
para julho, mas foi necessário adiá-la para novembro,
dada a disponibilização de datas para ocupação do
Espaço Berrantão.
Com certeza, será o principal evento do setor comercial da cidade, após esse amargo período da pandemia. Será uma oportunidade para, juntos, em um jantar de gala, trocarmos experiências e expressar nossos
sentimentos em relação a esse vírus, que, pedimos a
Deus, já não esteja mais em nosso meio até lá.
Se na crise que durou quase cinco anos conseguimos
sobreviver e tirar conhecimentos, com certeza também vamos tirar experiência dessa pandemia, que
mostrou novos caminhos para o trabalho.
Mas acima de tudo, aprendemos que nosso maior
tesouro é a família. O trabalho é necessário, mas a
convivência com a família é mais importante ainda.

Calçadão da Avenida 21
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Agoram em dois endereços !!!
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Covid-19: Mais de R$ 5 milhões são repassados
pela Prefeitura ao Hospital Nossa Senhora
No último dia 3 de junho, o Prefeito de Barretos anunciou o repasse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$
5.184.000,00 para o Hospital Nossa Senhora, garantindo por mais
três meses o funcionamento de 36
leitos de UTI para tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19
em estado grave.
O Hospital, sob gestão da Fundação Pio XII “Hospital de Amor”,
vem sendo utilizado como local
de atendimento aos pacientes

diagnosticados com suspeita de
Covid-19, a doença que motiva a
pandemia que vem assolando vários países.
Além dos leitos de UTI tipo II, o
Nossa Senhora conta com estrutura de quartos para internação de
pacientes menos graves, em situação de Enfermaria e tem capacidade para ampliar o atendimento,
com a instalação de equipamentos
para novos leitos de UTI, caso seja
necessário.

Prefeito avalia situação
de Barretos
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O prefeito Guilherme Ávila vem
acompanhando de perto a evolução
da doença na cidade e avalia a situação como “bem controlada, até o momento”. Ele ressaltou que “Barretos
tem uma estrutura muito melhor que
a maioria dos municípios do estado
de São Paulo, mas não pode deixar
de seguir as orientações para o distanciamento social e todas as regras
impostas pela quarentena. Estamos
repassando esse valor de mais de R$
5 milhões para que o Nossa Senhora
continue atendendo com a qualidade
que vem salvando vidas, mas claro
que meu desejo pessoal é de que os
leitos de UTI, mesmo que estruturados, não tenham que ser usados em

sua capacidade máxima e para isso
dependemos também da população
fazer sua parte, ficando em casa e só
saindo se for extremamente necessário”, disse.
O secretário municipal de saúde,
Alexander Stafy Franco chamou a
atenção para o fato de que há uma
força tarefa realizada pelo Comitê
Municipal de Contenção do Coronavírus que atua como consultor de todos os atos da administração municipal, o que garante que Barretos tenha
tido destaque no estado por estar
sempre alinhada com as orientações
mundiais de combate à transmissão
do vírus que causa a Covid-19.

A três semanas do fim do prazo,
14,4 milhões ainda não
declararam Imposto de Renda

Em Barretos mais de 16 mil contribuintes não declararam o IR

A três semanas do fim do prazo, 14,4 milhões de contribuintes ainda
não declararam o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2020.
Até a primeira semana de junho, 17,6 mil declarações foram recebidas
pelos sistemas da Receita Federal - equivalente a 55% de um total de 32
milhões que o órgão espera receber. O prazo termina no próximo dia 30.

Barretos tem saldo
positivo de empregos
Em meio à pandemia do novo coronavírus, as quatro maiores cidades da região de Ribeirão Preto
fecharam 7.054 postos de trabalho
com carteira assinada entre os meses de janeiro e abril deste ano.
Os números do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados
(Caged) são os primeiros a trazer
o retrato do impacto da pandemia
do novo coronavírus no mercado
de trabalho.
Os dados, que foram divulgados
no último dia 27, levam em consi-

deração o saldo do número de admissões contra as dispensas.
Barretos fechou o primeiro quadrimestre de 2020 com saldo positivo de vagas, mas demitiu mais
do que contratou em abril, segundo mês da pandemia do novo coronavírus na região.
O saldo acumulado de janeiro a
abril deste ano ficou positivo em
167 postos de trabalho, contra
633 no mesmo período do ano
passado. Em abril de 2020, a cidade fechou 148 vagas.

Festa do Peão será de
28 de outubro a 2 de novembro
Veja a pré-programação

Inicialmente previsto para agosto,
a 65ª Festa do Peão de Barretos
remarcou o evento para acontecer
entre 28 de outubro e 2 de novembro, por medidas de prevenção em
relação à pandemia.
No último dia 6, a organização da
festa divulgou o nome das atrações
em uma pré-programação.
Na quarta-feira, 28 de outubro,
está marcado o show de Alexandre
Pires. No dia seguinte, as atrações
são as duplas Bruno & Marrone e
Mato Grosso & Mathias.
Na sexta-feira, 30, a agenda é com-

posta por Jorge & Mateus, Marília Mendonça e Pedro Sampaio.
O sábado, 31, recebe Zé Neto &
Cristiano, Edson & Hudson, Cesar Menotti & Fabiano e Rio Negro & Solimões. O domingo, 1° de
novembro, terá Gusttavo Lima.
Por enquanto, a organização do
evento ainda não divulgou quais
medidas de segurança serão adotadas nem se haverão números
restritos de ingressos. As entradas
já estão à venda pelo site http://
www.independentes.com.br.

ARTESP divulga resultado da Consulta Pública de aeroportos regionais
A ARTESP Recebeu 252 contribuições na Consulta Pública para
a concessão de 22 aeroportos regionais do Estado de São Paulo. A
consulta, que esteve aberta de 20
de abril a 26 de maio, contou com
a participação de 31 autores, entre
os quais autoridades públicas, empresas e investidores, representantes da sociedade civil e associações
de classe.
Os temas que despertaram mais
interesse foram sobre o detalhamento da ampliação dos aeroportos, os novos investimentos e caracterização do projeto. Todas as
contribuições serão estudadas e
avaliadas durante a fase de ajustes
que ocorre nos próximos 120 dias.
Apresentada em audiência pública virtual no dia 12/05, a concessão à gestão da iniciativa privada

prevê a prestação dos serviços públicos de operação, manutenção,
exploração e ampliação da infraestrutura aeroportuária estadual,
que está atualmente sob gestão e
operação do Daesp (Departamento Aeroviário do Estado de São
Paulo). A Artesp será a contratante e reguladora do contrato de
concessão.
A concessão tem modelo de concorrência internacional e prazo de
operação de 30 anos. O contrato
prevê modelo de remuneração tarifária e não tarifária por meio da
exploração de receitas acessórias,
como as resultantes de aluguéis
de hangares, restaurantes e estacionamento. Serão vencedores de
cada um dos lotes os concorrentes
que apresentarem a maior oferta
de outorga fixa.

O concessionário vencedor deve
fazer investimentos obrigatórios
nos aeroportos já na primeira fase
da concessão, nos primeiros três
anos. Os demais investimentos
na modernização e ampliação da
infraestrutura estão previstos ao
longo do período contratual.
Os 22 aeroportos – nove deles com
serviços de aviação comercial regular e 13 destinados à modalidade executiva – estão divididos em
dois lotes no processo de licitação
internacional. Juntos, os dois grupos movimentam atualmente 2,4
milhões de passageiros por ano,
considerando embarques e desembarques. Estimativas técnicas
apontam para crescimento de mais
de 230% no movimento dessas
unidades aeroportuárias durante
o período de concessão, ultrapas-

sando os 8 milhões de passageiros
ano ao final do período.
Grupo Noroeste
Esse lote é composto por 13 unidades, encabeçada por São José do
Rio Preto, além dos aeroportos comerciais de Presidente Prudente,
Araçatuba, e Barretos, bem como
dos aeródromos com vocação executiva de Avaré-Arandu, Assis,
Dracena, Votuporanga, Penápolis,
Tupã, Andradina, Presidente Epitácio e São Manuel.
Grupo Sudeste
O lote é composto por nove unidades, cuja principal é a de Ribeirão
Preto. Também são aeroportos comerciais nesse grupo os de Marília, Bauru, Araraquara e Franca.
Já os de aviação executiva são os
de São Carlos, Sorocaba, Guaratinguetá e Registro.

Investimentos caíram 27,5%
em abril, divulga Ipea
O indicador econômico que mede o
nível de investimentos teve queda
de 27,5% em abril, divulgou hoje
(8) o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea). A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF),
como é chamado o indicador, sofreu forte impacto da pandemia de
covid-19, segundo avaliou o instituto.
A queda registrada em abril foi
ainda mais severa que a constatada em março, quando os investimentos recuaram 11,3% na
comparação com fevereiro, mês
que havia apresentado uma leve
alta, de 0,2%. Como resultado, o
trimestre encerrado em abril teve

uma queda de 11% frente ao período imediatamente anterior.
No ano, o país acumula uma queda de 5,2% nos investimentos, e,
em 12 meses, o saldo está positivo
em 0,2%.
Segundo o Ipea, houve, em abril,
uma retração de 39,4% no consumo aparente de máquinas e equipamentos, que considera tanto o
que é produzido no país quanto
as importações. A parte comprada internamente teve um recuo de
43,4%, enquanto os importados
caíram 27,6%.
Os investimentos em construção
civil também tiveram retração, de
19,6% em relação a março.

São Paulo prorroga vacinação
contra gripe até 30 de junho
A Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe
até 30 de junho. O prazo inicial
era dia 5, mas foi ampliado para
aumentar a cobertura vacinal e alcançar pelo menos 90% dos públicos prioritários.
Menos de 50% das mães e crian-

ças entre 6 meses e menores de 6
anos se vacinaram até o momento.
Foram aplicadas doses em 1,3 milhão de crianças (44% do grupo),
186,3 mil gestantes (41%) e 36,2
mil puérperas (48%). Também há
baixa procura pelas pessoas com
idade entre 55 e 59 anos (36%),
com 743,3 mil imunizados.

Apoie o comércio de Barretos
Faça aqui as suas compras !

O comércio de Barretos é um dos principais
geradores de rendas do município, sendo
responsável por grande parte da arrecadação com
o ICMS e pela criação de milhares de empregos.
Neste momento de pandemia, o comércio
depende dos consumidores locais.
Façam aqui suas compras, por encomendas na
própria loja, condicional ou internet.
O nosso comércio depende da ajuda de todos.
Vamos manter nossos pontos
comerciais vivos e atuantes.

“Zona Azul começa neste mês
de junho”, afirma Muroni

De acordo com o Secretário de Ordem Pública, Cláudio Muroni, o
novo sistema da Zona Azul começa a funcionar neste mês de junho.
Nesta semana, a empresa “É Só
Parar Tecnologia” iniciou a instalação do escritório na região central da cidade.
“As placas informativas já foram
colocadas em toda a área da zona
azul, com a devida demarcação
das vagas, inclusive na área expan-

dida”, explicou Muroni.
Segundo o Secretário, antes de entrar em funcionamento, será feita
uma campanha de esclarecimento
à população, antes do início da cobrança pelo estacionamento, que
poderá ser feito, inclusive, por
aplicativo de celular. “Acredito
que até o dia 15 de junho vamos
iniciar o período de informação
sobre o novo sistema”, informou.

Major Mauro é promovido a
Tenente Coronel e assume
comando do Batalhão da PM

Foi publicado na edição do Diário
Oficial do Estado de São Paulo do
dia 24/05/2020, a promoção do Major PM Mauro Alves dos Santos Júnior, ao posto de Tenente Coronel
PM.
O Oficial Superior promovido,
classificado no 33º BPM/I, Batalhão responsável pelo policiamento
ostensivo e preventivo dos 19 municípios que compõem a 13ª Região Administrativa do Estado de
São Paulo, é bacharel em Direito,
possui mestrado profissional em
Ciências Policiais de Segurança e
Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos em Segurança Pública
da Academia de Polícia Militar do
Barro Branco desde 2013, além de
possuir diversos cursos e estágios
de especialização, realizados dentro e fora da Polícia Militar.
O Tenente Coronel PM Mauro, que

desempenhava a função de Comandante Interino, passará a exercer a
partir de agora, as funções de Comandante de Batalhão, de acordo
com o seu novo posto, permanecendo no Comando do 33º Batalhão de
Polícia Militar do Interior.

VOCÊ PRECISA DE FACILIDADE!

BAIXE NOSSO

APLICATIVO

BAIXE AGORA!

Programa emergencial deve
facilitar liberação de crédito
a pequenas e médias empresas

Declaração anual do MEI deve
ser entregue até 30 de junho
Saiba como fazer

O prazo para apresentação da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) foi prorrogado para 30 de junho,
em função da pandemia do coronavírus. Isso se refere ao ano-calendário de
2019, ou seja, à apuração de todos os
rendimentos que o MEI obteve no ano
passado.
O MEI deve fazer essa declaração anual independentemente dos ganhos no
ano-calendário. O faturamento apenas
não pode ser superior a R$ 81 mil anualmente. Isso deve ser feito por meio
do site da Receita Federal.
Como o MEI é tanto pessoa jurídica
quanto pessoa física, não está livre de
fazer a declaração anual do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) se estiver
enquadrado em uma série de exigências, como:
- rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 em 2019;
- rendimentos isentos, não tributáveis
ou tributados exclusivamente na fonte
acima de R$ 40.000,00;
- se obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto;
- realizou operações em bolsas de valo-

Descubra um
novo caminho
todo fim
de semana.
Alugue
essa ideia.

res, de mercadorias, de futuros e semelhantes; entre outros.
O prazo para entrega do IR também é
30 de junho.
Tributos do MEI
Recentemente, o Comitê Gestor do
Simples Nacional prorrogou os prazos
de pagamento de tributos federais (no
âmbito do Simples) devido ao avanço
do coronavírus no País, que resultou na
crise que já atinge os setores econômicos e as atividades empresariais.
Os pagamentos que seriam feitos em
abril, maio e junho – referentes aos
períodos de apuração de março, abril
e maio de 2020 –, foram transferidos
para o quarto trimestre deste ano.
Os novos prazos são:
• período de apuração março de 2020,
com vencimento original em 20 de
abril de 2020, fica com vencimento
para 20 de outubro de 2020;
• período de apuração abril de 2020,
com vencimento original em 20 de
maio de 2020, fica com vencimento
para 20 de novembro de 2020.
• período de apuração maio de 2020,
com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para
21 de dezembro de 2020.

Com o objetivo de tentar resolver
um dos maiores gargalos da pandemia de coronavírus sobre os negócios, o governo federal editou, na
terça-feira (2), a Medida Provisória
(MP) n.º 975/2020, que institui o
Programa Emergencial de Acesso a
Crédito, cujo objetivo é incentivar a
liberação de recursos pelos bancos a
pequenos e médios negócios.
A expectativa é de que a regulamentação do programa, que ainda será
delineada pelo Ministério da Economia, seja fechada até o fim do mês
de junho. A base, de qualquer modo,
consiste em o Tesouro Nacional injetar recursos nos fundos garantidores de crédito, o que aumenta as
chances de aprovação dos pedidos
de empréstimo – com isso, a medida
vai ao encontro do pleito da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP).
Para obter mais detalhes sobre o desenho do projeto de liberação de crédito, o Conselho de Economia Empresarial e Política (CEEP) recebeu,
em reunião por videoconferência realizada no mesmo dia de publicação
da MP no Diário Oficial da União,
a secretária-adjunta de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Antonia Tallarida Martins,
que justificou a criação do programa
dizendo que, na atualidade, “o sistema financeiro não enfrenta um problema de liquidez, mas de garantias”.
Por isso, a medida definiu que o Tesouro poderá aumentar em até R$ 20
bilhões a sua participação no Fundo
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sem
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Garantidor de Investimentos (FGI),
administrado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), exclusivamente
para cobrir as operações contratadas
no âmbito do programa emergencial.
Esse aumento poderá ser feito em até
quatro parcelas de R$ 5 bilhões até o
fim deste ano.
O texto da MP também estabeleceu
que o programa recém-criado se destina a pequenas e médias empresas
que tenham sede ou estabelecimento
no Brasil e obtido, em 2019, receita
bruta de mais de R$ 360 mil e até R$
300 milhões.
Na prática, o programa concederá
garantias aos pedidos de empréstimos protocolados no BNDES, por
meio do FGI, até 31 de dezembro
de 2020. O fundo complementa as
garantias exigidas pelos bancos nas
negociações de empréstimos. Desse modo, o FGI compartilha o risco
com a instituição que concede o crédito e, em caso de inadimplência do
beneficiário, o fundo cobre parte da
dívida.
A secretária-adjunta do Ministério
da Economia relatou que o programa
foi articulado com o BNDES e que a
taxa de juros deve ficar em torno de
1,3% ao mês. Ela também salientou
que a MP n.º 975, apesar de condicionar uma participação mais robusta do Tesouro na cobertura de inadimplências, prevê incentivos para
que os bancos cobrem as eventuais
dívidas dos empréstimos. Em caso
de falta de pagamento, a empresa
constará como devedora, e o Tesouro
cobrirá o principal mais a taxa Selic.
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