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Prefeitura admite convocar servidor idoso
Uma alteração no decreto 

número 65, de 16 de março, 
que instituiu medidas tempo-

rárias nas atividades da admi-
nistração municipal direta e 
indireta durante a pandemia 

do novo coronavírus, abre 
brecha para que a prefeitura 
de Ribeirão Preto “convoque” 

os servidores municipais com 
mais de 60 anos a voltar ao 
trabalho. A administração diz 

que prioriza o teletrabalho, 
mas admite que a convoca-
ção pode ocorrer nos casos 

essenciais. Ou então o fun-
cionário terá de tirar férias 
ou licença-prêmio. Página A3
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Sindicato
vai entrar
com ação
na Justiça

JF PIMENTA/ESPECIAL PARA O TRIBUNA

RP já registra 122 
casos de covid-19

Os número de casos de coronavírus em Ribeirão Preto subiu 
para 122 e o município ainda aguarda o resultado de 464 exames. 
Já foram descartadas 198 suspeitas. A cidade também já registrou 
quatro óbitos. A Secretaria Municipal da Educação vai distribuir 
5.731 cestas com alimentos da merenda escolar  para 7.855 alunos 
em situação de pobreza e extrema pobreza. Página A5

Fogão  
terá R$  
600 mil 
da CBF
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Cortez  
fala sobre 
a disputa  
na lateral
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Mortes por coronavírus
chegam a oito na região

Dezenove cidades da região de Ribeirão Preto contabilizam 
185 casos confirmados de coronavírus, causador de covid-19, e 
oito óbitos – são sete homens e uma mulher com idades entre 36 
e 89 anos. A morte mais recente ocorreu em Jaboticabal, de um 
senhor de 72 anos. Página A5

Estado confirma mais
57 óbitos em 24 horas

O estado de São Paulo registrou, nesta quarta-feira (8), mais 
57 óbitos pelo novo coronavírus, chegando a 428 mortes, além 
de 6.708 casos confirmados da doença. Cerca de 18 mil alunos da 
região vão receber subsídio no valor-base de R$ 55 mensais para 
a compra de alimentos. Página A6

Brasil já soma 800 
mortes por covid-19

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus chegou 
a 800 no Brasil, um aumento de quase 20% em relação a terça-fei-
ra (7), quando eram registrados 667 óbitos. O número de pacien-
tes infectados pelo novo coronavírus chegou a 15.927. Página A6

Governo libera saque 
de R$ 1.045 do FGTS

O governo extinguiu o fundo PIS-Pasep e autorizou o saque 
temporário de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). A medida beneficiará até 60,2 milhões de tra-
balhadores, que devem retirar até R$ 36,2 bilhões nos próximos 
meses, a partir de 15 de junho. Página B3

Homem é detido ao 
tentar gravar na UPA

Um empresário foi detido, na tarde desta quarta-feira (8), 
quando tentava entrar na UPA da Treze de Maio para filmar o 
local e divulgar nas redes sociais. O caso foi parar na delegacia. 
Página A5
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Política

O Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Pradópolis e Guatapará vai recorrer à Justiça para impedir que os servidores 
com mais de 60 anos e afastados de suas funções sejam obrigados a tirar férias ou licença-prêmio por causa da pandemia do novo 
coronavírus, caso não queiram voltar ao trabalho, se convocados. Página A3

Superlua 
brilha na 
noite de 
Ribeirão

Na terça-feira (7) foi 
preciso paciência para 

observar a maior superlua 
do ano, conhecida como 

Superlua Rosa, mas nesta 
quarta-feira (8) o satélite 
brilhou para valer em Ri-

beirão Preto. O fenômeno 
dura até esta quinta-feira 
(9) e marca a coincidên-

cia da Lua Cheia com o 
instante em que ela está 

mais próxima da Terra. 
Página A4

A desembargadora Dóris Ribeiro 
Prina, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT-2), 
derrubou a liminar que obrigava 
o iFood a pagar ao menos um 
salário mínimo (R$ 1.045) aos 
entregadores diagnosticados, sob 
suspeita ou do grupo de risco do 
novo coronavírus. Página A4

Justiça 
livra app 
de pagar 
‘mínimo’

Regras do 
futebol vão 
mudar em  
1º de junho

Página A7

Caminhão 
‘tomba’ no  
Anel Viário 
Sul de RP

Página A4

Legislativo  
vota quatro 
projetos ‘de  
pandemia’

Os vereadores de Ribeirão 
Preto devem votar, nesta quinta-
-feira (9), quatro projetos de lei 
que tratam de ações de comba-
te e prevenção ao coronavírus, 
causador da covid-19. As pro-
postas entraram na pauta de-
pois que os pedidos de urgên-
cia foram aprovados. Página A3
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Coronavírus ‘tirou’ 30 mil da prisão
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, estima que 30 mil presos saíram da prisão após recomenda-
ção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê a liberdade condicional 
ou prisão domiciliar a quem estiver no grupo de risco do novo coronavírus. A 
medida visa evitar a superlotação penitenciária e diminuir os riscos de contágios 
entre detentos e funcionários das unidades. Desde o ofício do CNJ, diversos 
juízes determinaram a saída da prisão de presos enquadrados no grupo de risco 
da covid-19, seja por conta da idade avançada, pelo histórico de doenças crônicas 
ou pelo risco de superlotação nos presídios. 

A medida beneficiou, entre outros, o “doleiro dos doleiros” Dario Messer, 
investigado na Câmbio, Desligo, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e 
levou a Lava Jato SP a pedir domiciliar ao ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de 
Souza. O Depen afirma que tem acompanhado com preocupação as decisões 
judiciais e estima, sem especificar a base do cálculo, que 30 mil presos teriam 
sido soltos. O ministro Sérgio Moro, chefe da pasta ligada ao Depen, declarou 
em conferência que não é contra a orientação do CNJ, mas que juízes deveriam 
negar liberdade a presos tidos como perigosos, como suspeitos e condenador por 
homicídio, latrocínio ou organização criminosa.  

A recomendação do CNJ prevê a reavaliação de prisões provisórias a 
grupos vulnerárias ao coronavírus, situações de superlotação em presídios 
ou falta de atendimento médico nas unidades prisionais. A medida também 
determina a reavaliação de preventivas com prazo superior a 90 dias ou que 
resultem de crises de menor gravidade. O Depen emitiu comunicado às 
secretarias estaduais informando que o número de pessoas que saíram dos 
estabelecimentos penais é elevado e, em alguns casos, deixaram as unidades 
prisionais sem a tornozeleiras eletrônicas. 

Segundo o departamento, a violação do regime domiciliar pode justificar a 
detenção do preso e a renovação de prisão cautelar (em casos de preventiva ou 

temporária) ou regressão ao regime fechado. Por isso, pede que os dados dos 
detentos, inclusive seus endereços de prisão domiciliar, bem como a localização 
dos monitorados eletronicamente, sejam informados às polícias dos respectivos 
Estados para que seja providenciada a devida fiscalização aleatória do cumpri-
mento dessas prisões domiciliares, notadamente para os casos mais graves.

Duarte Nogueira 
Prefeito de Ribeirão Preto
duartenogueira@ribeiraopreto.sp.gov.br

Outros embates 
dentro da crise

Adriana Silva
Pesquisadora e escritora
adrianasilva@fundacaodolivro-
eleitura.com.br

Rui Flávio Chúfalo Guião
Presidente do Conselho da 
Santa Emília Automóveis
ruiflavio@santaemilia.com.br

Um ponto no meio 
de dois lados

Diante de duas gerações diferentes, meu marido e minha filha, fui desafiada 
a falar sobre o que eu penso sobre a pandemia e os novos rumos da sociedade.
Precisava conduzir a conversa tentando encontrar verdades, ao mesmo tempo, 
replicando a minha certeza que, nesse momento da história, pode parecer pouca 
coisa, mas ter qualquer certeza se tornou um luxo. 

Eu tenho sim as minhas, fruto de meu olhar observador, do meu sentido 
aguçado, da minha fé e, nesse caso, mesmo sabendo que o léxico levará o leitor ao 
entendimento imediato para fé religiosa, ouso usar este termo para identificar a fé 
que tenho no ser humano. Além disso, construo minhas certezas que podem não es-
tar certas, mas preciso delas assim mesmo, das conexões que faço a partir das muitas 
e muitas leituras que fiz nos livros e que geraram o conhecimento que me habita.

Recorri então a Humberto Maturana, Otto Scharmer, Peter Senge, Hanna 
Arendt, Ernst Friedrich Schumacher, Yuval Harari sem citar nenhum deles. 
Juntei tudo, mais sentimento próprio, certezas desejadas, sensibilidade espiritual, 
maternidade e amor e formulei minha tese. Estamos no centro da história e no 
futuro, sim teremos futuro, não vamos contar o que aconteceu na terceira pessoa, 
diferente disso, será uma narrativa recheada de exemplos próprios. Quando os 
filmes forem feitos, e serão, falarão da gente de hoje. 

Trabalho com identidades culturais há muito tempo e nunca tive qualquer dú-
vida da importância da cultura na sobrevivência da humanidade. Agora estamos 
todos a mercê desse novo aprendizado cultural. Estamos sendo obrigados a criar 
um novo modelo mental de sociedade, a estabelecer novas redes de conversações, 
mas na mesma proporção que é novo é velho, porque já fizemos isso antes. 

Um exemplo: meu marido viveu na época em que os jovens ganhavam dos 
pais, quando, duas calças jeans por ano. A geração da minha filha, compra, às 
vezes, essa mesma quantidade a cada três meses. Não vou exagerar que conheço 
pessoas que compram duas por mês. 

Aí lembrei das viagens internacionais que, no passado, eram programadas 
ao longo de décadas, somente em ocasiões especiais. E fiz isso para dizer que o 
que está acontecendo hoje, vinha acontecendo em pequenas proporções só não 
ficávamos sabendo porque eram tratadas como problemas locais e a globalização 
trouxe para esse tempo a relação revisada de local. O mundo virou uma aldeia. 
O problema que era só meu é de todo mundo. E, nesse caso, excepcionalmente, 
ganhou maior relevância porque a peste atingiu o rei. Contra essa danosa doença 
vinda da sujeira, tem muitos que conseguem se safar sem que ninguém precise 
ficar sem trabalhar.

Então, temos mesmo que criar um novo modelo mental de sociedade que 
vai revisitar, com absurda frequência, o passado. Lembram da moda vintage, da 
retomada do disco vinil, do crescimento do turismo rural? Indo mais longe, das 
brincadeiras dançantes? É isso. A gente já estava dando sinais de que voltar não 
parecia tão absurdo assim. Mas essa volta tem um benefício a nosso favor. Quem 
já não disse: ah se eu soubesse antes o que eu sei agora. Hoje sabemos um pouco 
de muitos mundos. 

As doenças vão continuar surgindo, essa atual, uma nova daqui há alguns 
anos, ou meses. Ou essa mesma, voltando mais forte. Talvez as máscaras entrem 
na moda, virem costume, depois uma regra natural. Vamos até aprender combina-
-las com as nossas roupas. 

Aí, vem a pergunta inevitável: Mas como a economia vai se comportar diante 
desse novo modelo mental de sociedade, em que vamos todos consumir mais 
conscientemente? Fique tranquila minha filha, a economia não nos rege, nós rege-
mos ela. Alguns vão recuar? Sim, vão. Mas outros vão surgir. Já fizemos isso antes 
e vamos fazer outra vez. Alguns vão morrer? Vão, essa é a parte mais triste dessa 
tragédia. Talvez morram os que menos tenham causado tudo isso, infelizmente. 
Mas só se cria um novo modelo mental, ou uma nova rede de conversação pela 
emoção, nesse caso, a dor.

Quem já não ouviu a expressão, “muitos só valorizam algo depois que per-
dem”. Pois bem, perdemos muitas coisas em busca de ganhar muito mais. O ponto 
do equilíbrio ainda é o lugar mais seguro para se visitar. Ali, bem na convergência 
entre a esquerda e a direita da balança, tem uma área plana que deve ser exponen-
cialmente alargada. É ali, bem ali, nesse ponto, que está a resposta que procura-
mos. Já visitou esse lugar? Outro dia eu conto como ele é.

Páscoa
virtual

Uma das mais tocantes imagens exibidas nestes tempos de 
coronavírus foi a do velho Papa Francisco, de batina branca 
esvoaçante, atravessando a gigantesca e majestosa Praça de 
São Pedro vazia, em direção ao altar onde rezaria pela saúde 
do mundo. Sob a sombra do Crucifixo da Igreja de San Mar-
cello al Corso, que teria eliminado a peste romana de 1522, o 
Pontífice parece carregar o sofrimento de todos, quando eleva 
sua voz ao alto e clama pela misericórdia de Deus.

Pensei nesta imagem quando decidi escrever sobre a Pás-
coa, neste ano de pandemia e incertezas. Na tradição judaica, 
Páscoa é passagem, comemoração da libertação dos judeus 
depois do jugo dos faraós. O Pessach, que dura uma semana, 
relembra anualmente a fuga constante dos judeus e a necessi-
dade de defender sua  liberdade. É festa importante. A Páscoa 
cristã, dando continuidade a festas ancestrais que come-
moravam o surgimento da primavera, relembra o sacrifício 
de Cristo, sua morte e sua gloriosa ressurreição. É também 
passagem, um renascer de cada um de nós, esta constante 
renovação que a esperança nos concede. Sua comemoração é 
festa para todos. Almoço da família, distribuição de ovos de 
chocolate, alegria das crianças e dos mais crescidos também.

Neste ano, nada disto ocorrerá. A comemoração será feita 
através dos vários aplicativos da net e a saudade matada à 
distância. Não teremos o sorriso encantador das crianças ao 
descobrirem as cestas de ovos e coelhos de chocolate escondi-
dos. Nem a alegria do reencontro dos filhos, netos e amigos, 
reunidos em torno da mesa, símbolo de união familiar.

A humanidade enfrenta desafio inédito. Quem imaginaria 
que, num mundo de alta tecnologia e desenvolvimento, com 
grandes conquistas, um simples e invisível inimigo mostraria 
não só as suas garras, como nossa fragilidade. Recolhidos 
em casa, os habitantes da Terra se deparam com a ameaça 
de morte iminente, o que faz com que meditemos sobre a 
fragilidade e finitude da vida. Acompanhamos as notícias 
da pandemia e procuramos nos proteger deste adversário 
insidioso, que se apossa de nós de maneira invisível. Embora 
o inimigo dê preferência a se hospedar nos mais velhos, todos 
são passíveis do ataque. A pandemia nos igualou a todos, 
independentemente da raça, cor, credo, nacionalidade e fez 
surgir uma rede de colaboração mútua, há muito não vista. 

Precisamos de cuidados e da solidariedade se quisermos 
sobreviver. Os grandes heróis desta pandemia são os agen-
tes de saúde – médicos, enfermeiros, ajudantes, que estão 
arriscando a sua vida para preservar a nossa. E ainda cien-
tistas e pesquisadores que, em velocidade frenética procu-
ram remédios e vacinas. E produtores rurais que continuam 
despejando seu produto para que não falte abastecimento. E 
caminhoneiros que enfrentam as estradas para movimentar 
os alimentos. E a grande rede de serviços essenciais, que colo-
ca seus colaboradores em risco para que nada nos falte.

Páscoa é passagem, renovação. Estamos atravessando um 
vale escuro, perigoso, cheio de armadilhas. Na Páscoa deste 
ano, ainda não teremos atravessado o Mar Vermelho para 
comemorarmos nossa liberdade. Mas esperança, vontade de 
vencer e cuidados não nos faltam. Sairemos desta se fizermos 
individual e coletivamente nossa parte. Vamos portanto co-
memorá-la na distância dos aplicativos mas com as festas que 
vibram em nossos corações.

É quase inacreditável que neste momento de tão grave crise 
mundial existam pessoas dispostas a aplicar golpes contra 
semelhantes que mal conseguem o alimento para a sobrevivên-
cia. É também inaceitável que gente inescrupulosa se dedica a 
distribuir notícias falsas, as famosas fake news, com objetivos 
escusos. Infelizmente há gente assim em muitos lugares, que 
aproveita a avalanche de informações para distorcer dados e 
notícias e para agir contra cidadãos que esperam por uma pe-
quena ajuda na difícil travessia desse período de grande tensão 
na saúde e que se estende às questões econômicas e sociais.

Os veículos de informação têm levado ao conhecimento 
da sociedade a ação de pessoas que estruturam sites falsos 
para desviar os recursos do auxílio emergencial do governo 
federal, denunciados por autoridades públicas. O próprio 
ministro da Saúde já se pronunciou a respeito de fake news 
mais de uma vez, para dizer que não utiliza redes sociais, em 
função de postagens a ele atribuídas. Em outras instâncias de 
governo as situações também se apresentam.

Assim, além de manter o isolamento social, imprescindível à 
não proliferação do coronavírus, as pessoas ainda precisam ter 
cuidado com as informações que recebem em um momento em 
que há aproveitadores de toda ordem. Felizmente as informações 
corretas existem. Elas estão nos sites oficiais dos governos e nos 
portais de veículos de comunicação sérios. De qualquer forma, 
é sempre bom buscar as notícias em mais de uma fonte, para 
assegurar a veracidade do que está sendo veiculado.

É mais um exercício diante das dificuldades extremas para 
todos. Mas é necessário. São lições que estamos aprendendo ou 
aprimorando com o desencadear dos fatos e a divulgação de 
dados por tantos meios e por diferentes formas de propagação. 
Temos, claro, muita informação oficial à disposição e os veícu-
los de comunicação têm trabalhado de forma incansável e sem 
perder o foco da qualidade das notícias distribuídas todos os 
dias. Baseadas fontes dispostas a informar com correção e em 
pesquisas aprofundadas sobre os assuntos em pauta.

Na nossa administração temos buscado facilitar a divul-
gação das notícias utilizando as mais variadas formas para 
levar os conteúdos às pessoas, sempre com transparência e na 
velocidade possível. Porque esta é uma das formas de vencer a 
crise que hoje afeta a todos, sem qualquer distinção. Teremos 
mais facilidades de atravessar este período crítico com a ajuda 
de todas as pessoas. Para que elas nos ajudem e se ajudem, é 
preciso que saibam como fazer isso. É nisso que trabalhamos 
diuturnamente, de forma incansável.

Nas demais instâncias de governo o comportamento tem 
sido o mesmo, com raras exceções e comportamentos que 
fogem à regra geral. É vital que isso ocorra, justamente para 
que possamos combater os maus exemplos de pessoas que 
querem distorcer fatos ou se aproveitar da situação fragilizada 
das pessoas e tirarem proveito muitas vezes de forma ilícita. 
Com responsabilidade e compromisso com o bem-estar da 
sociedade seguiremos rumo à nossa meta de reduzir ao máxi-
mo o número de casos e de vítimas da doença.

Não medimos nenhum esforço até aqui. Temos tomado 
várias medidas na área da saúde, sem nos descuidar dos efei-
tos financeiros e sociais da crise, com ações que minimizam 
seus efeitos. E com a participação da sociedade e de nossa 
equipe sempre disposta a vencer desafios, temos obtido êxito 
na condução da crise. Vamos continuar juntos, muito embora 
em isolamento, para superar os obstáculos e vencer os emba-
tes que se apresentam todos os dias.

editorial
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Pandemia

RP pode ‘convocar’ servidor idoso 
Alteração em decreto que instituiu medidas temporárias na administração por causa da pandemia do coronavírus foi publicada no Diário Oficial do Município de terça-feira (7)

Uma alteração no decreto 
número 65, de 16 de março 
deste ano, que instituiu medi-
das temporárias nas atividades 
da administração municipal 
direta e indireta durante a pan-
demia do novo coronavirus, 
abre brecha para que a prefei-
tura de Ribeirão Preto “convo-
que” os servidores municipais 
com mais de 60 anos a voltar 
ao trabalho.

A alteração (decreto nº 84) 
foi publicada no Diário Ofi-
cial do Município (DOM) de 
terça-feira, 7 de abril, e modi-
fica a redação do artigo 3º do 
decreto. Originalmente, este 
artigo determinava que todos 
os funcionários públicos mu-
nicipais – da administração 
direta e indireta – com mais 
de 65 anos deveriam traba-
lhar em casa, com exceção de 
quem atua nas áreas de segu-
rança pública e da saúde – a 
idade limite baixou para 60.

Já no novo decreto publi-
cado na terça-feira, o gover-
no mudou o artigo e incluiu 
a possibilidade de servidores 
idosos de outros setores tam-
bém trabalharem presencial-
mente, entre eles os que exer-
çam atividades diretamente 
nas áreas da segurança públi-
ca e viária, saúde, assistência 
social, saneamento básico, 
zeladoria, comunicação, tec-
nologia da informação e pro-
cessamento de dados. 

Também foram incluídas 
“as atividades de apoio, de 
meio ou que, de alguma for-
ma, façam parte da cadeia 
dos serviços essenciais, assim 
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Ao decretar calamidade pública no município, o próprio prefeito recomendou que os idosos com mais 
de 60 anos não saíssem de casa durante a pandemia 

O que diz o decreto nº 84 
– Autoriza, no âmbito da administração direta e indireta, a prestação 
de jornada laboral mediante teletrabalho, de idosos na acepção legal 
do termo, por contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. Caberá a chefia imediata definir a possibilidade da realização 
das atividades neste regime, conforme regulamentação. Estão inclu-
sos nestas condições:
1 – Portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, 
diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema 
imunológico
2 – Gestantes e lactantes
3 – Servidores autorizados pela chefia imediata, assegurada a per-
manência de número mínimo de servidores necessários à atividades 
presenciais essenciais e de natureza continuada, as atividades de 
apoio, de meio ou que, de alguma forma, façam parte da cadeia dos 
serviços essenciais, assim também aquelas consideradas relevantes
4 – Os servidores que pela natureza de suas funções, não possam 
realizar o teletrabalho, deverão usufruir de férias regulamentares ou 
licença-prêmio imediatamente a partir de 8 de abril de 2020
5 – Excetuam-se do regime previsto no caput do decreto os funcio-
nários públicos idosos que exerçam suas atividades diretamente nas 
áreas da segurança pública e viária, saúde, assistência social, sane-
amento básico, zeladoria, comunicação, tecnologia da informação e 
processamento de dados, as atividades de apoio, de meio ou que, de 
alguma forma, façam parte da cadeia dos serviços essenciais, assim 
também aquelas consideradas relevantes

também aquelas considera-
das relevantes”. Na prática, 
significa que idosos de to-
dos os setores, órgãos e au-
tarquias públicas municipais 
podem voltar ao trabalhar 
presencial se o prefeito Du-
arte Nogueira Júnior (PSDB) 
assim determinar.

Uma possibilidade para 
isso não acontecer prevista no 
decreto é a que permite ao ser-
vidor tirar férias mesmo não 
tendo completado o tempo 
necessário para ter este direi-
to – o Sindicato dos Servidores 
Municipais de Ribeirão Preto, 

Guatapará e Pradópolis é con-
tra (leia nesta página).

No começo da semana, vá-
rios servidores com mais de 60 
anos de idade do Departamen-
to de Água e Esgoto de Ribei-
rão Preto (Daerp) afirmaram, 
pelas redes sociais, que esta-
vam sendo convocados pelas 
chefias a deixar a quarentena 
imposta pelo município e a 
retornarem ao trabalho. O Tri-
buna apurou que, momenta-
neamente, esta determinação 
teria sido suspensa.

Em resposta ao questiona-
mento do Tribuna se o decreto 

não vai na contramão do isola-
mento social e quarentena pro-
posto pela prefeitura à popula-
ção e para os grupos de risco, 
como o dos idosos e doentes 
crônicos, a administração mu-
nicipal enviou a seguinte nota.

“A prefeitura informa que 
está priorizando o teletrabalho 
para servidores com mais de 
60 anos ou com algum risco 
de morbidade. Caso não seja 
possível o teletrabalho ou pre-
sencial, o servidor poderá tirar 
férias ou licença-prêmio da 
mesma forma que está sendo 
realizado pelo Estado, União 

e a iniciativa privada. No caso 
dos trabalhos essenciais, onde 
existe a necessidade premente, 
é possível que maiores de 60 
anos exerçam alguma ativida-
de presencial conforme avalia-
ção dos seus superiores. Caso 
não seja possível, será aplicada 
as férias ou licença-prêmio”, 
diz o texto.

Em 30 de março, o prefei-
to Duarte Nogueira anunciou 
que a prefeitura de Ribeirão 
Preto pode perder 20% da ar-
recadação prevista para para 
este ano por causa dos refle-
xos da pandemia de corona-

vírus, causador  da covid-19, 
na economia nacional, esta-
dual e local. Significa que a 
cidade pode deixar de arreca-
dar R$ 682 milhões.

O dinheiro seria suficiente 
para bancar quase onze folhas 
de pagamento do funcionalis-
mo municipal, de aproximada-
mente R$ 63 milhões por mês. 
Enviada no final do ano pas-
sado para o Legislativo e apro-
vada pelos vereadores, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LOA) prevê uma receita de 
receita de aproximadamente 
R$ 3,41 bilhões para este ano.

O Sindicato dos Servidores 
Municipais de Ribeirão Preto, 
Pradópolis e Guatapará vai re-
correr à Justiça para impedir que 
os servidores com mais de 60 
anos e afastados de suas funções 
sejam obrigados a tirar férias 
ou licença-prêmio por causa da 
pandemia do novo coronavírus, 
causador da covid-19. A medida 
faz parte do decreto nº 84, publi-
cado pelo Executivo no Diário 
Oficial do Município (DOM) de 
terça-feira, 7 de abril. 

No decreto, o governo Du-
arte Nogueira Júnior (PSDB) es-
tabelece que os trabalhadores de 
grupos de risco do coronavírus 
– idosos acima e 60 anos e pes-
soas com morbidades (conjunto 
de fatores que produzem doen-
ças crônicas) – podem continu-
ar afastados, mas obriga que os 
eles tirem férias forçadas, "ainda 
que o período aquisitivo a elas 
(férias) relativo não tenha trans-
corrido", como traz o segundo 
parágrafo do artigo 3º.

“Como não bastasse o gover-
no querer empurrar goela abai-
xo dos servidores férias forçadas, 
sem mesmo tê-las, a adminis-
tração ainda deixa claro que o 
adicional de um terço das férias 
poderá ser pago somente após a 
concessão da mesma, podendo 
ser pago junto com o pagamen-
to da segunda parcela do déci-
mo terceiro salário, ou seja, em 

dezembro”, afirma o sindicato. A 
decisão de recorrer à Justiça de 
Ribeirão Preto foi decidida após 
o presidente da entidade, Laerte 
Carlos Augusto, se reunir por vi-
deoconferência com integrantes 
do departamento jurídico.

Segundo o presidente Laer-
te Carlos Augusto, a finalidade 
do governo municipal com o 
decreto não é proteger o tra-
balhador ou a sociedade, e sim 
eliminar, alterar e desprezar a ló-
gica do direito constitucional de 
férias e do direito legal da licen-
ça-prêmio. “O governo tem de 
entender que fazer parte de um 
grupo de risco não é privilégio 
algum. Pelo contrário, é algo que 
nenhum ser humano gostaria de 
carregar consigo", argumenta. 

Ele afirma, ainda, que neste 
momento de emergência epide-
miológica da covid-19, a prio-
ridade das medidas adotadas 
pelo governo municipal não 
se destina à proteção dos mais 
vulneráveis. “Que férias são 
essas que o trabalhador não 
poderá viajar por conta da co-
vid-19, não terá dinheiro por 
conta de que o pagamento do 
adicional de um terço será feito 
somente em dezembro e ainda 
poderá ter o seu descanso sus-
penso a qualquer hora? Esse é o 
reconhecimento que o governo 
Nogueira tem para o servidor?", 
questiona Augusto.

Os vereadores de Ribei-
rão Preto devem votar nesta 
quinta-feira, 9 de abril, qua-
tro projetos de lei que tra-
tam de ações de combate e 
prevenção ao coronavírus, 
causador da covid-19. As 
propostas entraram na pauta 
depois que os pedidos de ur-
gência foram aprovados. São 
apenas alguns exemplos de 
que, em época de pandemia, 
o Legislativo não se omitiu e 
optou por investir no tema. 

O projeto mais recente foi 
aprovado na terça-feira (7) e 
criou o Programa Emergen-
cial de Combate ao Covid-19. 
A proposta, de autoria de Lu-
ciano Mega (PDT), autoriza a 
prefeitura a arrecadar recur-
sos financeiros para o comba-
te à doença. Uma das origens 
dos recursos seria o dinhei-
ro e os bens bloqueados na 
Operação Sevandija. 

As propostas que serão 
votadas

Orlando Pesoti (PDT) 
propõe projeto de lei que 
dispõe sobre a política mu-
nicipal de sanitização em 
Ribeirão Preto para evitar a 
transmissão de doenças in-
fectocontagiosas. Ele destaca 
que, por causa da crise en-
frentada devido à pandemia, 
além das ações rotineiras de 
limpeza da cidade, é preciso 
implementar uma política de 
lavação de locais considera-
dos estratégicos para evitar a 
transmissão, como por exem-

Sindicato vai à Justiça 
contra o novo decreto  
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Sindicato vai recorrer para impedir que os servidores com mais de 
60 anos e afastados de suas funções sejam obrigados a tirar férias 
ou licença-prêmio

Votação na Câmara

Vereadores investem 
no tema da pandemia
Na sessão desta quinta-feira (9), 
quatro projetos de lei de autoria 
dos vereadores propõem medidas 
sobre o assunto
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plo, o calçadão da cidade – a 
prefeitura já fez a higieniza-
ção do local.

Já a iniciativa de Igor Oli-
veira (MDB) quer estabelecer 
a obrigatoriedade das agên-
cias bancárias disponibiliza-
rem agendamento para aten-
dimento a idosos, gestantes 
e deficientes físicos durante 
o período da pandemia. Ele 
argumenta que mesmo com 
a recomendação da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), para que as aglome-
rações sejam evitadas, nas 
agências bancárias da cidade 
a situação tem sido diferente. 

“Nem mesmo a distância 
de um metro entre as pessoas 
está sendo respeitada. Isso por-
que o horário de atendimento 
foi reduzido e, muitas pessoas, 
não conseguem ou não sabem 
usar ferramentas de internet 

ou aplicativos para fazerem-
suas transações”, afirma. Na 
região de Ribeirão Preto são 
401 agências e postos de aten-
dimentos bancários, sendo 
206 na metrópole. Outros 195 
atendem na base territorial do 
Sindicato dos Estabelecimen-
tos Bancários (Seeb-RP).

O terceiro projeto é de 
autoria de Bertinho Scandiu-
zzi (PSDB) e cria a central de 
recebimento de denúncias de 
violação às medidas restriti-
vas de aglomeração de pes-
soas impostas pelos decretos 
estadual e municipal de cala-
midade pública. Já a quarta 
proposta estabelece as pena-
lidades a serem aplicadas ao 
fornecedor de produtos ou 
serviços que, em decorrência 
de situação de emergência ou 
calamidade pública, incor-
ram no descumprimento do 

Código de Defesa do Consu-
midor no âmbito do municí-
pio de Ribeirão Preto.

Procurador
A Câmara de Ribeirão 

Preto aprovou, na terça-feira 
(7), o projeto que cria o car-
go de procurador autárquico 
do Instituto de Previdência 
dos Municipiários (IPM). 
Também estabelece um gru-
po executivo composto pelo 
superintendente do IPM e 
por servidores efetivos que 
será responsável pela análise 
das ações a serem executadas 
pelo órgão. O projeto extin-
guiu ainda cinco cargos co-
missionados que foram con-
siderados inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) porque não têm 
funções técnicas específicas, 
como determina a lei.

Câmara deve votar, na sessão desta quinta-feira (9), quatro projetos que tratam de assuntos  
relacionados à pandemia de coronavírus

MUDANÇAS
Em meio à pandemia do coronavírus, a International 
Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, 
anunciou algumas alterações que deverão ser seguidas 
pelos árbitros a partir de 1º de junho. Página A7

MIGUEL RIOPA / AFP

Política


	A1-Capa
	A2-Opiniao
	A3-Politica

