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Deputados se unem a vereador
enviando emendas de R$ 1,6 milhão
para investimento na saúde de Barretos
Dutra anuncia conquista de emenda de R$ 1 milhão para Hospital de Amor
Prefeitura doa alimentos da merenda escolar
para as famílias de alunos do ensino municipal

O vereador Raphael Dutra (PSD) anunciou no início da semana uma emenda
parlamentar no valor de R$
1 milhão, solicitada ao deputado federal, Alexandre Frota (foto). O parlamentar teve
269 votos em Barretos.
“A verba já foi empenhada. Devo isto ao trabalho do
Dutra. Espero que com o
apoio de outros deputados
possamos ajudá-lo a crescer
no meio político, pois você é
uma pessoa honesta, trabalhadora e que quer um país melhor”, afirmou Frota em mensagem online.
Dutra informou que a verba será destinada para custeios do hospital. “Temos um
hospital que é referência nacional, com profissionais de
renome. Nossa luta é para que
o HA possa seguir atendendo
cada vez mais pessoas e avançar em pesquisas”, comentou
o vereador.
HISTÓRIA DE
CONQUISTAS
Em apenas um mandato
de vereador, Dutra conquistou

para Barretos o montante de
R$ 3.081 milhões junto a deputados estaduais e federais,
para serem aplicados em saúde
e outras obras no município.
SAÚDE
- R$ 100 mil para custeios da
Santa Casa (deputado estadual
Arthur do Val), R$ 150 mil para
custeios do Hospital de Amor
(deputado estadual Arthur do
Val) e R$ 350 mil para custeios
do Hospital de Amor (deputado
federal Capitão Augusto)
OUTROS SETORES
R$ 684 mil para construção de reservatório de água
para atender os bairros Jardim
Planalto, San Diego e Jardim
Anastácio, Zequinha Amêndola, Christiano, Derby Clube e
Califórnia (deputado estadual,
Sebastião Santos); R$ 200 mil
para infraestrutura do município (deputada estadual, Adriana Borgo); R$ 97 mil para reforma da Escola Paulina Nunes
de Moraes (Presidente FDE,
João Cury Neto) e R$ 500 mil
para reforma da Escola Mário
Vieira Marcondes (Presidente
FDE, João Cury Neto)

Assistência Social informa sobre
atendimento ao público em suas unidades
A secretaria municipal de Assistência Social informou que, devido ao controle da proliferação do coronavírus, as unidades da assistência social atendem ao público no horário das 8 às 12 hotas,
prioritariamente por telefone. Em casos presenciais deverá ser feito
o agendamento. Os CRAS’s e o CREAS atenderão as solicitações
de benefícios eventuais, prioritariamente por contato telefônico e o
atendimento presencial somente será realizado de forma agendada,
que não gere aglomeração de usuários e reduza a circulação de pessoas. Esse atendimento inclui, também, a distribuição dos alimentos
disponibilizados pela secretaria municipal de Educação, às crianças
regularmente matriculadas na rede municipal de ensino, feita em parceria com a secretaria Municipal de Assistência Social.
VIOLÊNCIA
A secretaria informou, também, que as visitas domiciliares dos
equipamentos públicos ficam restritas à casos de violência envolvendo indivíduos e famílias atendidas. No que se refere ao Cadastro Único, Programa Bolsa Família e demais benefícios de transferência de
renda, as orientações serão realizadas pelo telefone 3325-6320. Em
casos de extrema necessidade o atendimento poderá ser efetuado de
forma presencial, com horário agendado previamente, respeitando as
orientações de saúde e sanitárias que visam prevenir a proliferação
do coronavírus. A secretaria informou que para receber informações
a respeito do Auxílio Emergencial do Governo Federal o usuário deverá entrar em contato pelos telefones: Cadastro Único (3325 6320),
Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social (3324
4555). As equipes do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e do
Programa CDI (Centro Dia do Idoso) deverão contatar os idosos que
frequentam esses espaços para ofertar orientações e atendimentos
de forma remota, através de contato telefônico. O SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) passa a contar com um número
específico de plantão. Toda população pode acionar esse o número
ao se deparar com alguma pessoa em situação de rua, que necessite
dos devidos encaminhamentos. O número é (17) 99121-9258.

O prefeito Guilherme Ávila
atendeu requerimento da Câmara Municipal, votado por todos os vereadores, para atender
às famílias dos alunos da rede
municipal de ensino que estão
passando por dificuldades.
Os alunos receberão kits de

produtos para complementar a
alimentação em suas residências. Os produtos são referentes aos alimentos já adquiridos
para a merenda escolar, que
não estão sendo usados.
Para solicitação deste benefício, a família do aluno

deverá entrar em contato com
o CRAS mais próximo da sua
residência através dos telefones: CRAS I (99174.6856),
CRAS II (3322 5638), CRAS
III (3322 5499), CRAS IV
(3322 7626) e CREAS (3322
1206). (Foto: Ilustrativa)

Barretos registrou 29 casos positivos
de coronavírus nesta quinta-feira

Boletim oficial da secretaria municipal de Saúde de Barretos,
apontou às 11 horas desta quinta-feira (16), 29 casos positivos de
coronavírus, 69 casos em investigação, 15 curados e 02 óbitos.
Veja nos quadros os boletins detalhando os registros a pacientes de
Barretos e de mais 5 municípios da região, atendidos em Barretos.

Barreira sanitária volta
nesta sexta-feira em Guaraci

A fiscalização dos agentes de
Saúde e Vigilância Epidemiológica, promovida em Guaraci, na
entrada dos bairros Pedregal e
Riviera, para impedir a entrada de
pescadores e outros turistas, será
retomada nesta sexta-feira (17).
Somente podem passar
pela barreira sanitária os moradores e proprietários de ranchos. Todos os carros que passam pela conhecida “Curva da
Galinha” serão abordados.
“Pedimos insistentemente
para que as pessoas não se dirijam a esses locais, para que
se mantenham em suas casas.
Pedimos também aos turistas
da região que não se desloquem para Guaraci. Teremos
mais um feriado prolongado e

a barreira vai funcionar todos
os dias, para impedir o acesso
de pescadores eventuais, pois
a pesca está proibida, assim
como o desembarque de veículos aquáticos. Só será permitida a passagem de moradores
e proprietários de ranchos´”,
explicou o diretor de Saúde do
município, Alexandre Reis.
“Pedimos a colaboração da
população para que informe
seus amigos e parentes de outras cidades, para que eles não
se dirijam para Guaraci neste
fim de semana prolongado.
Não é hora de encontros sociais, de reuniões familiares, de
visitas. É hora de recolhimento
em suas casas e isolamento social”, frisou Alexandre Reis.

Rua 28 e Avenida
dos Coqueiros são
sinalizadas pela
prefeitura após
recapeamento
O Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal
de Ordem Pública realizou a
sinalização de solo da rua 28,
a partir da Avenida 51 e Antônio Frederico Ozanan, conhecida também como Avenida
dos Coqueiros. “É uma via
que liga dois eixos, oeste a
norte da cidade, e com os serviços executados é mais segurança no trânsito ao cidadão”,
observou o secretário Muroni
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Prefeitura repassa
R$ 400 mil para
a Santa Casa

Nesta quinta-feira (16), a prefeitura realizou o repasse de R$
400 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos, para utilização no combate a Covid-19.
Segundo o prefeito Guilherme
Ávila, o dinheiro será utilizado na
compra de EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual), para profissionais da saúde que atuam
no hospital e para pacientes. “O
custo da saúde aumentou muito nesse momento, o município
precisa fazer o socorro para que
a Santa Casa e o Hospital Nossa
Senhora, que tem sido o local de
tratamento dos casos suspeitos
de covid-19, possam atuar de
maneira a cuidar, também, da
saúde dos profissionais, fornecendo equipamentos de proteção e garantindo a segurança de
todos”, disse Guilherme Ávila.
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Editorial

O momento da consciência e da mediação

Formado em Economia e Direito desde 1.984, Paulo, Eduardo Akiyama nos passa, neste artigo, sua visão de presente e
futuro sobre o que e como cada um de nós enfrentará os revezes da pandemia do coronavírus. Segue para sua reflexão

Em meio a pandemia declarada pela OMS sobre a
disseminação do COVID-19,
desde 11 de março de 2020 a
vida dos brasileiros começou a
sofrer uma enorme mudança.
Os primeiros casos em São
Paulo começaram a surgir, tomando uma curva crescente
e assustadora, levando o Governo do Estado de São Paulo decretar quarentena, agora
prorrogada para 22 de abril,
podendo ser prorrogado por
mais tempo, e até determinar
se será isolamento total (isolamento ampliado) ou parcial
(isolamento seletivo).
A partir dos fechamentos
do comércio não essenciais,
deu-se início a grande preocupação de como ficarão os negócios, como pagar as dívidas,
como receber de seus clientes,
ou seja, a incerteza total.
Uma certeza existe, após
este pandemônio, como apelidei
a pandemia, a qual gerou uma
tremenda confusão em todo o
mundo: haverá gradativamente
a retomada dos negócios.
Neste momento, vários artigos, em especial jurídicos,
trazem à tona a teoria da imprevisão, o caso fortuito ou
força maior, o fato do príncipe, todos previstos em nosso
ordenamento jurídico.
Foi apresentado um Projeto de Lei do Senado (PL
1179/2020) restringindo os direitos privado, de forma temporária em razão da crise que já
assola o país. Também busca a
não prática de calote por parte
de aproveitadores que, infelizmente, neste momento trágico,
surgem como formigas.
Porém, o momento não é de
litígio, mas de negociação, caso
contrário, não sobrará pedra sobre pedra, ou como dizem nas
redes sociais, a situação da latinha, ou seja, lá tinha uma loja,
lá tinha um shopping, etc.
Muitos empresários vão

enfrentar uma luta insana
com os bancos, em especial,
pois como historicamente, as
instituições financeiras são
frígidas, buscando apenas o
lucro e a redução dos riscos.
Já acompanhamos alguns
clientes que estão buscando
negociação de seus contratos
de capital de giro, em especial
os parcelados, bem como outros garantidos por duplicatas.
As respostas dos bancos,
ao menos por enquanto, é de
aceitar a postergações de parcelas para o final do contrato
e/ou acatar as prorrogações
dos títulos em caução. Porém,
querem aplicar uma taxa de
juros proibitivas, elevando a
dívida de forma que deixa todos os seus clientes inseguros
de assinar os aditamentos dos
contratos, e que os levará ao
inadimplemento.
Por que esta citação acima? Porque a negociação e
a mediação são de suma importância, afinal, se os bancos
continuarem com esta linha,
certamente não terão clientes
no amanhã muito próximo.
Os bancos lucraram centenas de milhões no ano de 2019,
sem contar nos anos anteriores.
Não seria o momento de apoiar
aqueles que lhes fizeram realizar
tantos lucros? Ou é ora de matar
a galinha dos ovos de ouro?
A minha orientação a todos é buscar uma negociação
antes de qualquer outra decisão. Negociar, negociar, negociar é o caminho. Buscar uma
mediação, se caso for, pois os
bancos, principalmente, não
concederem uma carência
aos seus clientes, não aprovarem os créditos de repasse
de recursos do BNDES, não
atendendo seus clientes com
as linhas crédito para a folha
de pagamento, não terão mais
clientes, e não é daqui um
tempo, é imediato, pois inúmeros se tornarão insolventes.

Caso os bancos, os locadores de imóveis, os fornecedores não se engajarem na
busca de uma rápida solução,
a segunda onda, como fala o
ministro Paulo Guedes, será
devastadora.
A única certeza que temos é que esta segunda onda,
como em um tsunami, está
se armando para arrasar com
a nossa economia, não sendo
diferente em outros países que
foram atingidos pela primeira
onda (contaminação e mortes)
que terão, também, que tratar
da segunda onda, com uma
diferença: eles são mais ricos
do que nós. Os europeus tem
a comunidade européia e os
Estados Unidos é um país de
muitas reservas. E o Brasil?
As escolas e os pais de alunos devem negociar, reduzir o
valor das mensalidades dentro
de um cenário que se descortina. Não há aulas presenciais,
há, portanto, a redução de seus
custos fixos, como energia elétrica, água, produtos de limpeza e higiene, bem como, podem
renegociar com seus funcionários a redução de salários.
O ponto primordial a ser
levado em consideração é que
muitos pais são profissionais
autônomos e que estão sem atividade, outros foram demitidos,
outros tiveram seus salários reduzidos. Da mesma forma que
os bancos, as escolas podem
sofrer um cancelamento de seus
contratos de prestação de serviços educacionais em massa,
sendo ainda muito mais traumático do que a negociação.
Todos esquecem que, se
mantiverem receitas, podem administrar os custos, mas sem receita, não tem o que administrar.
Fabricantes, distribuidores, lojistas e demais, precisam entre si se acordarem de
como poderão buscar uma
forma factível de negociar,
pois não podem esquecer que

um depende do outro.
Como são fornecedores,
também possuem seus fornecedores, por isso, cada um
deve buscar uma forma de parcelar, pagando ao menos uma
parte de sua dívida. Como diz
o FengShui, a roda da fortuna
deve girar, mesmo que seja em
velocidade menor.
Não havendo um consenso entre devedores e credores, além das vidas que se
perderão, teremos os efeitos
colaterais que atingirá nossa economia, entre eles, uma
enxurrada de pedidos de falência, recuperação judicial,
declaração de insolvência,
execuções de dívidas, busca
e apreensão de bens financiados ou dados em garantia,
consolidação das escrituras
de alienação fiduciária dados
em garantia de empréstimos,
e demais medidas de tentativa
de recuperação de créditos.
Podemos ainda trazer uma
correlação da quebra geral de
1929, levando em especial, os
Estados Unidos à quebra, onde
tiveram milhares de suicídios.
Portanto, o futuro é incerto
mas, sem dúvida, enfrentaremos uma enorme recessão
nunca antes vista, não somente o Brasil, mas no mundo, pois os governos estão se
endividando para atender as
necessidades do povo e não
há arrecadação, em razão do
isolamento social ampliado.
Se cada um de nós agir de
forma consciente, responsável,
com flexibilidade tentar olhar
para um horizonte maior, certamente teremos uma melhora
na circulação de recursos, cada
um atendendo e respondendo
pela sua capacidade de assumir as eventuais postergações
que possam vir a existir.
Aqueles que souberem
administrar a atual situação,
certamente ressurgirão mais
fortes e experientes.

Opinião

Esperança em tempos incertos

Muitos de nós estamos sentindo o peso da incerteza e está
ansioso sobre o que está acon-

tecendo no mundo e o que isso
significa em sua própria vida.
É fato: estamos na mesma
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tempestade, mas não no mesmo barco, pois, somente cada
um sabe da sua real situação de
vida. O meu barco pode afundar e o seu não, e vice versa.
Todavia, a esperança é algo
que ambos e todos nós podemos,
ou melhor, devemos nos agarrar.
Em tempos de crise, segundo o Deepak Chopra, a esperança é o indicador número 1 de
bem-estar, dado que ela reduz
o nível de estresse e influencia
nossa trajetória de vida.
A esperança não é apenas
uma emoção, mas um poderoso recurso interno para potencializar nossa força interior e
criar o futuro que desejamos.
Ao direcionar sua atenção
para dentro de você mesmo,
você poderá encontrar uma
verdadeira esperança no âmago
do seu ser, que lhe dará força,

clareza e propósito para navegar nesses tempos turbulentos.
E, inclusive, neste mergulho
perceberá que a incerteza não é
nossa inimiga. Podemos abraçá-la
e aproveitar seu potencial criativo.
Reencontre sua esperança,
dias melhores realmente virão!
Bia Nóbrega
Coach, mentora, palestrante,
conselheira e executiva há mais de 22
anos na Área de Recursos Humanos
em empresas líderes em seus setores

Como o coronavírus
vai mudar nossa
forma de interagir

A crise do coronavírus trouxe muitos desafios para a nossa
sociedade. Esse novo vírus global que nos mantém contidos
em nossas casas, talvez por meses, já está reorientando nosso
relacionamento com o governo, com o mundo exterior e até
uns com os outros.
Mas os momentos de crise também apresentam oportunidades: uso mais sofisticado e flexível da tecnologia,
menos polarização, uma valorização dos espaços ao ar
livre e outros prazeres simples da vida. Ninguém sabe
exatamente o que virá, mas
com certeza nosso estilo de
vida, e muito mais, mudará.
As pessoas estão sendo instruídas a se isolarem em casa.
Em muitos países, empresas
adotaram o home office e escolas estão fechadas. O mesmo
vale para teatros, bares e cinemas. Não é aconselhável viajar
para lazer e negócios, as fronteiras estão fechando. A lista de
eventos cancelados ou suspensos aumentou exponencialmente nos últimos dias. De festivais
a museus e competições esportivas, organizadores e executivos
estão fazendo o que podem para
limitar as reuniões públicas.
Esse isolamento social,
com certeza, faz com que passemos a maior parte do tempo
sozinhos, introspectivos e em
período de contemplação.
A maneira de nos relacionarmos é através de telas e ligações,
e se nos encontramos com alguém, os abraços e cumprimentos calorosos, são substituídos
pelo toque de cotovelos.
Os seres humanos são
criaturas sociais. Precisamos
estar próximos um do outro e
o toque é uma das características mais básicas disso.
O fato é que precisamos
de toque. Ele reduz o estresse e até acalma funções corporais, como pressão alta. E,
instantaneamente, nos dá uma
sensação de conexão. De pertencimento e de ser amado.
Você pode até pensar que
o home office diminui o estresse, afinal você não precisa
acordar mais cedo para pegar
o transporte público lotado
ou encarar o trânsito engarrafado. Mas, trabalhar em uma
posição remota significa que
interagimos com as pessoas
de maneira muito diferente.
Somos forçados a nos comunicar por email ou mensa-

gem instantânea. Não podemos
resolver problemas com reuniões improvisadas na mesa de
alguém. Pode funcionar muito
bem para alguns de nós, mas
outros ainda precisarão de comunicação cara a cara. E muitas empresas não conseguirão
sobreviver sem isso.
Nós precisamos nos comunicar. Todos nós. Os seres humanos não prosperam quando
trancados e sem contato com
o mundo exterior. Nós não
trabalhamos bem assim.
Alguns de nós são mais
sociais do que outros, mas
a maioria de nós precisa de
um nível básico de interação
com os que estão à nossa volta, e o Coronavírus nos lembra, mais uma vez, de quão
impactante esse ser social é
em nossas vidas.
É muito provável que
você esteja tendo momentos
de estresse, ansiedade e frustração, afinal é um momento
assustador e passar por tudo
isso sozinho é ainda pior.
Estamos no meio de uma
pandemia mundial, com cidades e até países inteiros em
isolamento e muitas perguntas sem respostas. Com tantas
incertezas, busque focar no
que você pode controlar agora. Entenda o que está sentindo, reflita e encontre maneiras
de reduzir os pensamentos
negativos e amadurecer seus
relacionamentos pessoais.
Embora o vírus tenha
mudado fundamentalmente
a maneira como interagimos
com outras pessoas, essas
mudanças não serão permanentes. Provavelmente todos
nós emergiremos do outro
lado da pandemia, retornando às nossas saudações e maneirismos familiares que são
instintivos para todos nós.
Mas o que pode mudar é a
nossa apreciação do mundo ao
nosso redor, da nossa liberdade de escolher como gastamos
nosso tempo e o contato que fazemos com os que estão à nossa volta, como abraços, cumprimentos e toques nos ombros.
A sociedade pode sair da
pandemia valorizando, ainda
mais, grandes espaços, não apenas como pano de fundo para
grandes eventos e usos ativos,
mas como uma oportunidade de
estarmos juntos visualmente.
André Rezende
Consultor, palestrante e mentor
de pessoas e negócios
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A vida pode até te derrubar, mas é você quem escolhe a hora de se levantar.” Karatê Kid (2010)

A terça-feira (14) foi muita festiva para Kaike Santana que
brindou mais um aniversário. A data foi ladeada por pessoas
especiais, seus pais Aparecido e Alessandra, familiares, amigos,
e claro, de sua amada Fernanda Guimarães (foto). Parabéns!!!

Gisele Paixão comemorou mais um ano de vida nesta quarta-feira
dia (15) e recebeu todo carinho dos amigos e familiares. Felicidades!!!

Ontem (16) foi dia do artista plástico Renato Amisy completar
mais um ano de vida, onde recebeu inúmeras felicitações de
seus amigos, familiares, e a mais especial, de sua mãe Leila
Lima Amisy Pereira (foto). Tudo de bom!!!

Hoje (17) é dia de festa para Neto Mancim que completa
seus 25 anos, e que vai comemorar a data especial ao lado
dos amigos, e da namorada Karla. Parabéns!!!

Parabéns e muita saúde para Nivair Celestino que
completou 7.0 na última quarta-feira (15). O Sr. Garrincha
como é conhecido, comemorou a data ao lado da esposa
Silvia, dos filhos Nivair Júnior, Vanessa, do neto Henrique,
familiares e amigos especiais. Felicidades Garrincha!!!

Ontem (16)
o vendedor
de uma
badalada e
conceituada
loja de grifes de Barretos, Marcelo
Silva Rocha,
celebrou
seu aniversário, onde
recebeu os
parabéns
de amigos e
familiares,
e o carinho
especial da
esposa Claudia Renata
e do filho
Bruno. Tudo
de bom!!!
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Eleitor tem menos de um mês para regularizar título

Os cidadãos que não estão
em dia com o título de eleitor têm até 6 de maio para
regularizar a situação. Após
o prazo, quem estiver com
pendências no documento
não poderá votar nas eleições
municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos
5.568 municípios do país.
Além de ficar impedido de
votar, o cidadão que tem o título cancelado fica impedido de
tirar passaporte, tomar posse
em cargos públicos, fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições.
O prazo, também, deve ser

observado pelos jovens de 16
anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o
documento.
Com o fim do prazo, o cadastro eleitoral será fechado e
nenhuma alteração será permitida; somente a impressão
da segunda via do título será
autorizada.
A medida é necessária para
que a Justiça Eleitoral possa
saber a quantidade de eleitores que estão em dia com o
documento e poderão votar.
No ano passado, 2,4 milhões
de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar ausência por três

eleições seguidas. Cada turno
equivale a uma eleição.
COMO REGULARIZAR
Para regularizar o título, o
cidadão deve comparecer ao
cartório eleitoral, preencher o
Requerimento de Alistamento
Eleitoral (RAE) e apresentar um
documento oficial com foto.
Além disso, será cobrada
multa de R$ 3,51 por turno a
que o eleitor deixou de comparecer. O prazo para fazer a
solicitação termina no dia 6 de
maio, último dia para emissão
do título e alteração de domicílio eleitoral antes das eleições.
A situação de cada eleitor
pode ser verificada no site do

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). O primeiro turno será
realizado no dia 4 de outubro.
Se necessário, o segundo turno será no dia 25 do mesmo
mês. Cerca de 146 milhões de
eleitores estarão aptos a votar.
Apesar dos transtornos
causados pela pandemia do
novo coronavírus, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) decidiu que o calendário dos procedimentos preparatórios das
eleições está mantido.
Na última semana, a presidente do tribunal, ministra Rosa
Weber, criou um grupo de trabalho para avaliar os impactos da
pandemia na Justiça Eleitoral.

Rua 28 e Avenida dos Coqueiros são
sinalizadas pela prefeitura após recapeamento

O Departamento de Trânsito
da Secretaria Municipal de Ordem Pública realizou a sinalização de solo da rua 28, a partir da
Avenida 51 e Antônio Frederico Ozanan, conhecida também
como Avenida dos Coqueiros.
Os serviços, realizados no

período noturno, foram feitos
após a prefeitura realizar obras
de recapeamento asfáltico com
material CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).
“Fizemos uma boa parte dos serviços de sinalização
à noite que tem menos mo-

O vereador Paulo Correa
(PL) propôs à prefeitura a
criação de um abono salarial,
bem como outras vantagens
pecuniárias aos profissionais da saúde e outros setores de serviços essenciais no
combate à pandemia do COVID-19, coronavírus.
O vereador destacou que
vários municípios têm adotado esta iniciativa como uma
forma de valorização e reconhecimento.
“Esses profissionais estão
atuando na linha de frente no
combate ao novo coronavírus. São eles que em hospitais,
clínicas e unidades de pronto

atendimento (UPAs) colocam
corpo, mente, conhecimento e
cuidados à disposição de um
numeroso público enfermo, colocando a própria vida em risco. São verdadeiros heróis e
merecem reconhecimento e valorização, pois são essenciais
nessa luta”, disse Paulo Correa.
O parlamentar ressaltou,
também, a disponibilização
de equipamentos de proteção
individual (EPIs) necessário
e em quantidade suficiente
para garantir a saúde desses
profissionais.
“A prefeitura de Barretos
decretou estado de calamidade pública no dia 1º de abril

vimento e circulação de veículos, para não atrapalhar a
fluência do trânsito”, explicou
o secretário municipal de Ordem Pública, Cláudio Muroni.
O secretário destacou que
o recapeamento destas duas
vias, feitos pela gestão do

prefeito Guilherme Ávila,
são obras de grande relevância para a Barretos. “É uma
via que liga dois eixos, oeste a
norte da cidade, e com os serviços executados é mais segurança no trânsito ao cidadão”,
observou Muroni.

Entidade se manifesta
quanto à ilegalidade de
prisões por desobediência
ao isolamento social
A Associação de Oficiais
Militares do Estado de São
Paulo em Defesa da Polícia Militar (DEFENDA PM)
emitiu nota à imprensa sobre
a possibilidade de prisão dos
cidadãos que não cumprirem
um suposto isolamento social
obrigatório por decreto.
“A DEFENDA PM (Associação de Oficiais Militares do
Estado de São Paulo em Defesa
da Polícia Militar) posiciona-se
ao lado do advogado-geral da
União, André Mendonça, ante
a possibilidade de prisão de
brasileiros que não acatarem a
recomendação de governos estaduais, no que diz respeito ao
isolamento social.
Mendonça lembra que medidas isoladas, prisões de cidadãos
e restrições não fundamentadas
na Constituição Federal abrem
caminho para o abuso e para o
arbítrio. E a Constituição, observe-se, não contempla este tipo
medida, haja vista o isolamento

social ser uma “recomendação”,
não uma “ordem”.
Vários países, e não foram
poucos, recorreram à força para
obrigar cidadãos a isolar-se socialmente. Cumpre observar,
porém, que em todos eles a ordem foi emanada pela principal
autoridade constituída e sob o
amparo da Constituição.
Do jeito que a possibilidade
está colocada em nosso país, particularmente no Estado de São
Paulo, corremos o risco de ver
brotar uma medida inconstitucional, que poderá ter apelo social
dado o desespero em que se encontram nossos concidadãos.
Ao posicionar-se ao lado do
advogado-geral da União, André Mendonça, a DEFENDA
PM defende a Constituição Federal, o Estado Democrático de
Direito e os cidadãos que serão
privados de seus direitos por
medidas ilegais e arbitrárias.
Não é isto o que governados esperam de seus governantes”.

Governadores e prefeitos
estão livres para adotar
medidas de isolamento social

Paulo Correa propõe abono salarial aos
profissionais que atuam no combate ao COVID-19

e nesse sentido recebeu os valores de R$ 970.725,00 e R$
242.688,00 dos governos estadual e federal para compra

de EPIs para os profissionais
da saúde, equipamentos de
tratamento aos pacientes e infraestrutura hospitalar”.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por nove
votos a zero, que estados e
municípios possuem autonomia para regulamentar as medidas de isolamento social.
Os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia,
Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes e o presidente da Corte,
Dias Toffoli, votaram a favor da
proposta. Celso de Mello e Luis
Roberto Barroso não votaram.
Para os magistrados, o governo federal tem autonomia
apenas para definir os serviços
essenciais e as atividades de

interesse nacional. A interpretação é de que estados e municípios podem regulamentar
quais serviços podem parar ou
continuar em seus territórios.
A discussão foi levada à
Corte pelo PDT, após o governo federal publicar uma medida
provisória que restringia a ação
de governadores durante a pandemia do novo coronavírus.
A ação questionava trechos da MP que deixavam a
cargo da União a definição
de quais serviços essenciais
deveriam ficar abertos, independentemente de medidas de
isolamento adotadas por governadores e prefeitos.
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Barretos iniciou à segunda fase da campanha contra a gripe
Começou nesta quinta-feira (16), em Barretos, a segunda
etapa da campanha de vacinação contra a gripe, obedecendo
ao calendário nacional.
Desta vez, o público-alvo
é composto de agentes de segurança e salvamento, e pessoas com doenças crônicas,
comorbidades e outras condições clínicas especiais.
Também estão contemplados nessa fase caminhoneiros, motoristas, cobradores de
transporte coletivo e portuários, público priorizado pelo
Ministério da Saúde, por atuar
com serviços essenciais durante a pandemia de Covid-19.
Mesmo não residindo em

Barretos, esses profissionais
poderão buscar a vacina em
qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde), por decisão do
governo federal.
O ministério também informou, na última terça-feira
(14), que os povos indígenas
também tiveram a vacinação
antecipada para a etapa atual.
O motivo é a maior vulnerabilidade que apresentam quanto às complicações da gripe,
capazes de fazê-los adoecer
mais gravemente.
De acordo com informações da administração municipal, divulgadas, também, na
última terça-feira (14), a meta
de imunização entre idosos,

com idade acima de 60 anos,
foi atingida integralmente.
A campanha segue até o
dia 22 de maio e deve ser encerrada com a imunização de
90% de cada um dos grupos,
no mínimo, conforme expectativa do governo federal.
A terceira etapa tem início
no dia 9 de maio e é direcionada para atender pessoas
com deficiência, professores,
crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães
no pós-parto e pessoas com
idade entre 55 e 59 anos.
As aplicações são realizadas nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a
sexta-feira, das 7 às 16 horas.

Novo diagnóstico dos impactos da COVID-19
na produção agropecuária é lançado pelo
Grupo Técnico de Monitoramento do estado
Relatório mostra setor aquícola como um dos mais afetados; Frutas e hortaliças apresentam estabilidade de oferta.
O Grupo Técnico de Monitoramento do Abastecimento
de Alimentos e produtos agropecuários no Estado de São
Paulo lançou novo diagnóstico, demonstrando os principais impactos da pandemia do
Novo Coronavírus ao setor. Os
dados englobam toda a cadeia,
nos 645 municípios, e são de
30 de março a 3 de abril.
O setor aquícola, que depende do consumo interno,
está sendo bastante impactado: empresas perderam 60%
das vendas com as restrições
de funcionamento do Food
Service. Projeções indicam
que os efeitos da pandemia
poderão resultar em prejuízos
de R$ 6 bilhões neste ano para
a cadeia como um todo.
Quanto à bovinocultura de
corte, embora o mercado doméstico represente 75% das
vendas da carne, as exportações
se mantêm firmes. Em março
de 2020, as exportações de carne bovina in natura somaram
125,9 toneladas, representando
6,2% acima das 118,5 mil toneladas de março de 2019.
Entretanto, a bovinocultura leiteira segue com produção enxuta e grande demanda,
com expectativa de preços em
alta nos próximos meses.
O mercado de frango continua estável. As exportações
do produto in natura atingiram 324,6 mil toneladas em
março de 2020: 2,2% acima
das 317,4 mil toneladas de
março de 2019.

O ritmo dos embarques,
contudo, vem sendo reduzido,
mas, para os próximos meses,
agentes esperam que as negociações voltem a crescer, devido ao possível aumento de
compras por parte dos chineses no Brasil.
Já as cotações dos ovos
atingiram o maior patamar
desde 2013, resultado da alta
demanda pela proteína e da
menor oferta, devido ao número de pedidos ter superado
a produção das granjas.
A estabilidade nas exportações de carne suína e as perspectivas de poucas alterações
no consumo interno, também
devem impedir quedas mais
acentuadas dos preços.
Dentre os grãos, até o momento, com a desvalorização
do real e a alta demanda por
milho, soja e derivados, as exportações seguem aquecidas e
os preços internos em elevação.
O setor sucroenergético tem
seu faturamento afetado com a
crise do petróleo estabelecida
em meio à pandemia. Para os
fornecedores de cana, os riscos
aumentam diante da redução de
demanda e dos preços do etanol.
A demanda por flores e
plantas continua fortemente im-

pactada, com alguns segmentos
registrando redução de até 90%
do faturamento semanal.
Algumas mudanças positivas também aconteceram:
após duas semanas com forte alteração na demanda e
alta volatilidade no preço das
frutas e hortaliças, o cenário
aponta para uma estabilização
com movimentos sazonais decorrentes de safra e entressafra de produção.
Há um grande esforço de
coordenação na cadeia produtiva
de alimentos entre os diversos
atores envolvidos para a manutenção das atividades e garantia
do abastecimento à população.
As operações de produção
e distribuição de alimentos industrializados direcionados ao
abastecimento dos supermercados continuam se desenvolvendo de forma adequada,
sem rupturas de produtos.
O relatório visa dar continuidade ao monitoramento dos
diversos setores de alimentos e
produtos agropecuários, através dos indicadores que foram
previamente estabelecidos pelo
Grupo Técnico de Monitoramento do Abastecimento de
Alimentos e produtos agropecuários no Estado de São Paulo.

Prazo de vacinação vai até o dia 9 de maio, quando começa a terceira fase. (Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil)

Ações de prevenção do Unifeb
são destaque no site do SEMESP

O Unifeb é notícia nacional no site do SEMESP, entidade que congrega mantenedoras de universidades, por
estar engajado na luta contra
o coronavírus,.
A entidade traz como fonte de informação em seu site,
informações sobre o FabLab
do centro universitário, no
projeto de confecção de protetores em acrílico para uso
em unidades de saúde e hos-

pitais, além do fornecimento
de todas as aulas em sistema
online para os alunos dos 23
cursos da instituição.
O Semesp congrega um grupo expressivo de mantenedoras
do Brasil e tem como objetivos
prestar serviços de excelência
e orientação especializada aos
seus associados, oferecer soluções para o desenvolvimento
da educação acadêmica do país,
e preservar, proteger e defender

o segmento privado do ensino
superior brasileiro.
O site em que o Unifeb
está em destaque é o www.
semesp.org.br. A hot page especial coronavírus do Unifeb
pode ser acessada no www.
unifeb.edu.br/coronavirus,
com várias informações sobre
a doença Covid-19, formas de
prevenção, cuidados e medidas que estão sendo tomadas
para seu combate.

34º Arraial da Alegria da
Cidade de Maria é cancelado
por conta do Covid-19

Programado para acontecer entre os dias 5 e 7 de junho, o 34º Arraial da Alegria
da Cidade de Maria foi cancelado por conta da pandemia
do Covid-19.
Segundo Rosa Pires Oliveira, que integra a comissão
organizadora, é possível que,
em data a ser marcada após
passar a pandemia e considerando o fim, e quando houver,

das medidas de isolamento
social, aconteça apenas a edição 2020 do concurso Rei e
Rainha da Alegria.
Em 2019, foram eleitos
Rei e Rainha da Alegria o
doutor Leonardo Almeida (representante do AME) e Verônica Moschiar (representante
do Minerva Foods).
O valor arrecadado pelos
seis candidatos, três homens e

três mulheres, somaram juntos
a quantia de R$ 458.440,00
superando a soma de 2018 que
foi de R$ 382.215,14, que já tinha superado o valor de 2017,
o montante de R$ 375.996,00.
O Arraial e o certame visam arrecadar fundos para
a manutenção da Cidade de
Maria, que é o Centro de Formação e Espiritualidade da
Diocese de Barretos.
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Governo de São Paulo vai entregar kits com material
pedagógico e de orientação para período de aulas em casa

O governador João Doria
anunciou nesta quinta-feira (16) a
distribuição de kits com material
impresso contendo apostilas de matemática e língua portuguesa, gibis
da Turma da Mônica, livros paradidáticos e manual de orientações às
famílias e do Centro de Mídias da
Educação de São Paulo. A entrega
ocorrerá a partir do dia 27 de abril.
“O kit contém apostilas de
matemática e português, livros
didáticos e gibis da Turma da
Mônica. O investimento é de
R$ 19,5 milhões do Governo do
Estado de São Paulo. O material
contempla informações aos pais,
aos seus filhos e contribui para o
estudo à distância”, disse Doria.
Além de ser um material de
estudos aos alunos, os kits contemplam informações também aos
pais e responsáveis sobre como
estudar em casa no período de suspensão das aulas presenciais.
O material organizado pela

Secretaria de Estado da Educação será entregue para os 3,5
milhões de alunos matriculados
na rede estadual de São Paulo.
Além dos estudantes das escolas
estaduais, alunos de mais de 470
redes municipais do Estado também serão contemplados com o
manual de orientação aos pais.
“O objetivo é ajudar famílias
e alunos durante este período,
para que sigam aprendendo mesmo em casa e se mantenham motivados a estudar”, destaca o secretário de Estado da Educação,
Rossieli Soares (foto).
O material inclui brincadeiras que as famílias podem desenvolver com os bebês ou crianças;
sugestões de como podem apoiar
os adolescentes em seus estudos
e atividades adequadas aos alunos de diferentes idades.
DISTRIBUIÇÃO
Os kits serão disponibilizados nas escolas e os alunos de-

verão retirá-los por meio de um
escalonamento, a partir do dia 27
de abril, a ser organizado pelas
Seduc e Diretorias de Ensino,
para que não haja aglomerações.
A distribuição para cerca de
10% dos alunos da rede que estão localizados em áreas rurais e
mais afastadas será feita por meio
do transporte escolar. A Polícia
Militar e as Guardas Municipais
também darão apoio à logística
de distribuição dos materiais.
Cada aluno dos anos finais do
ensino fundamental e do ensino
médio receberá um kit com quatro
apostilas: de língua portuguesa,
de matemática, com orientações
gerais e sobre a utilização do Centro de Mídias SP. Serão impressos
13 milhões de materiais.
Já os alunos dos anos iniciais
do ensino fundamental receberão
kit com quatro apostilas, além
de um livro, um gibi da Turma
da Mônica e uma ficha de leitura
cada. Ao todo, são 1,2 milhão de
unidades de livros e gibis.
Com as cartilhas, os pais poderão ajudar seus filhos e contribuir com sua formação, independentemente de sua escolaridade.
Para isso, é importante que organizem uma rotina para que os filhos possam estudar todos os dias.
Para o desenvolvimento das
atividades escritas, familiares alfabetizados ou professores, à dis-

tância, poderão apoiar os alunos
e responsáveis no entendimento
dos materiais enviados.
CALENDÁRIO
As aulas na rede estadual de
São Paulo estão suspensas desde o

dia 23 de março, como medida de
controle à propagação do coronavírus. A secretaria antecipou o período de férias e recesso escolar, e as
aulas que contarão como dias letivos recomeçam no dia 27 de abril.

De 22 a 24 de abril, professores e todos os servidores das 5,1
mil escolas estaduais receberão
formação com orientações sobre
a forma de atuação durante o período de aulas suspensas.

INSTITUTO ESPERANÇA E VIDA

CNPJ: 24.386.755/0001-34
O INSTITUTO ESPERANÇA E VIDA, organização social, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ: 24.386.755/000134 localizada a Rua Primavera nº 480, bairro: Santa Izabel no município de Barretos/SP, DECLARA que devido a
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) não conseguimos fazer o registro do Livro Diário Geral, pois o Registro
de Imóveis e Anexos de Barretos se encontra com o atendimento presencial suspenso. Porém assim que exigido nos
processos licitatórios, certames, entre outros apresentaremos a publicação do mesmo, conforme legislação.
Barretos, 25 de março de 2020.
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Especialistas alertam sobre o uso excessivo
de eletrônicos durante a quarentena
Professoras de Pedagogia orientam pais sobre a importância de
atribuir horários e estabelecer uma rotina para as crianças

Com a suspensão das aulas
presenciais em todo o Brasil
diante do novo Coronavírus,
(Covid-19), as crianças têm
passado muito tempo dentro
de casa, sob quarentena. Com
essa nova rotina, pais se vêem
na obrigação de controlar e gerenciar as atividades dos filhos.
Para as professoras Magda Marly Fernandes e Evelyn
Camponucci Cassillo Rosa,
ambas docentes do curso de
Pedagogia, essa nova rotina
e as atividades infantis precisam ser planejadas e acompanhadas de perto pelos adultos
responsáveis.
“As crianças, assim como
nós, estão vivendo dias atípicos que não se comparam a
férias, fins de semana ou feriados. Em casa, num contexto de
confinamento compulsório, o
compartilhamento do espaço
em comum, incluindo o uso de
programações de TV, linhas de
comunicação, devem ser organizados e reorganizados de
forma contínua pelos pais”, diz
Magda Marly Fernandes.
“A coerência e dosagem do
trabalho escolar, das brincadeiras e, principalmente, do uso de
eletrônicos agora está a cargo da
família”, enfatiza a pedagoga.
Para a especialista, o uso
excessivo de eletrônicos pode
ser prejudicial. Magda Fernandes revela que videogames,
por exemplo, em si, não são errados, e que as crianças devem
ter esse tempo no seu dia a dia,
mas os pais precisam orientar
os filhos sobre a dosagem.

“Sem esse cuidado, cada
vez mais teremos adultos menos críticos, mais estressados,
mais solitários, depressivos e
menos satisfeitos com as coisas simples e reais do mundo,
bem como nossas crianças. Já
estamos com recordes de distúrbio do sono provocado pela
luz emitida dos eletrônicos.
Por consequência disso, temos
a hiperatividade, falta de atenção, ansiedade e depressão,
além da obesidade e diabetes”,
argumenta Magda Fernandes.
Já a docente Evelyn Camponucci Cassillo Rosa aponta
que os pais devem organizar
uma rotina aos filhos e que é
primordial que se tenha uma
preocupação com esses afazeres desde os primeiros anos de
vida das crianças.
“É na primeira infância
que a criança está desenvolvendo a sua personalidade.
Desta forma, estabelecer a rotina ajuda a criança a se sentir
mais segura, mais confortável, mais confiante. Os pais
devem colocar a criança a par
de suas atividades, permitindo
que desenvolvam responsabilidade, autonomia, organização entre outros benefícios à

sua formação”, explica.
Evelyn Camponucci argumenta que sem um planejamento ou uma rotina para o dia
a dia da criança, dá a ela a sensação de que pode fazer o que
quiser, a qualquer momento, o
que distancia a criança de suas
responsabilidades e prejudica
o seu desenvolvimento.
“As crianças precisam ter
horário definidos para assistir
TV, brincar no tablet, computador e mexer no celular. O uso de
eletrônicos sobre hipótese alguma pode ultrapassar duas horas
por dia, ainda sim respeitando
cada faixa etária, que se recomenda um tempo ainda mais
curto”, aponta a profissional.
“Obviamente, nós adultos,
não vamos dar conta de tudo
isso sozinhos ou estabelecer
essa rotina do dia para a noite,
daí a importância do planejar.
Em substituição aos eletrônicos,
os pais podem atribuir a seus filhos, uma atividade manual, por
exemplo, que são até mais divertidas e despertam a imaginação e criatividade das crianças,
do contrário, vamos prejudicar o
desenvolvimento social e emocional de nossas crianças”, finaliza Evelyn Camponucci.

Os perigos da automedicação contra o coronavírus

Ainda não há medicamentos
ou vacinas para conter o avanço
do coronavírus. Um exemplo, o
uso da cloroquina que ainda está
em fase de testes e estudos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o uso da cloroquina
combinado com o antibiótico
azitromicina é uma das quatro
medicações de medicamentos
que estão sendo testados em

74 países. Ainda, segundo a
OMS, nenhum produto farmacêutico se mostrou seguro e
eficaz para tratar o Covid-19.
“E diante desse quadro de
incertezas, muitas pessoas podem se automedicar”.
O alerta é do o membro da
Sociedade Brasileira de Cardiologia e médico do departamento de cardiologia da Rede
Mater Dei e do Hospital Belo

Horizonte, dr. Augusto Vilela.
Pesquisa realizada pelo
Conselho Federal de Farmácia
revelou que quase metade dos
brasileiros se automedica pelo
menos uma vez por mês. O
estudo revelou, também, que
a automedicação é um ato comum para 77% dos brasileiros.
O dr. Augusto Vilela explica que aí está o problema. “Não
se sabe os efeitos das medicações contra o Covid-19, já que
estamos diante de um vírus
novo. E isso pode causar mais
danos à saúde”, afirma.
Para o médico cardiologista
o ideal é seguir as recomendações da OMS, seguir o isolamento social e evitar a infecção
pelo vírus. “Não sabemos se
haverá remédio para o coronavírus. O certo é evitar a contaminação”, enfatiza o especialista.

Psicólogo alerta para sinais
de suicídio e dá orientações
Se a pessoa está se isolando, mais retraída e o comportamento está diferente do
usual, ela pode estar precisando de ajuda.
Essa é a análise do psicólogo
Victor Magalhães, explicando
que nessa hora, o melhor é tentar conversar. “Às vezes é uma
angústia, uma dor que a pessoa
não consegue falar sobre isso”,
destaca o profissional.
Para o psicólogo, não
é possível traçar um perfil
do possível suicida. Alguns
transtornos mentais como ansiedade e depressão, e o uso
abusivo de drogas, lícitas e ilícitas, podem ser catalizadores
desse comportamento e, por
isso, merecem ser observados
com mais atenção.
SINTOMAS
A primeira informação importante que cabe ressaltar é a
de que nem todas as pessoas
que se matam ou pensam em
tirar a própria vida, estão deprimidas. “Há pessoas que se deparam com a crise após alguma
frustração”, frisa o psicólogo.
Há, também, o paciente
que apresenta o chamado episódio misto do transtorno afetivo bipolar, o qual manifesta
pensamento acelerado, discurso eloquente, explica os assun-

tos que aborda com detalhes
e pode se apresentar com um
humor contagiante e dar a falsa impressão de que está feliz.
“O paciente se mostra triste e não tem mais prazer em
atividades que antes lhe eram
agradáveis. Pode apresentar
dificuldade para dormir; despertar no meio da madrugada e não conseguir retomar o
sono; ou, pelo contrário, dormir durante longos períodos”,
exemplifica Magalhães.
Victor Magalhães ressalta, ainda, que tais pacientes
podem também apresentar

alterações do apetite, passam
a comer demais ou deixam de
comer. Muitos que sofrem de
depressão apresentam dores
pelo corpo.
Para Magalhães, quanto
mais cedo ocorrer a intervenção
de um psicólogo, maiores são as
chances de evitar o suicídio.
ONDE PROCURAR AJUDA
CVV - telefone 188 - voluntários oferecem apoio
emocional gratuito.
Ambulatório de Saúde
Mental - Avenida 17, 1152,
Centro, Barretos
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Federação Paulista de Futebol
marca reunião com presidentes
de clubes para avaliar retorno
Videoconferência com o Barretos EC acontece às 15 horas desta sexta-feira, dia 17

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, garantiu o retorno
do Paulistão (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) convocou todos os
presidentes para uma reunião
por videoconferência, marcada
para esta sexta-feira, em busca
de planejar o retorno das competições estaduais, suspensas
por tempo indeterminado devido à pandemia de coronavírus.
As videoconferências começaram a ser realizadas na
última quarta-feira (15), com

representantes ou presidentes
dos clubes das Séries A1, A2
e A3 do Campeonato Paulista.
Para os clubes que integram o
Campeonato Paulista da Série A3,
disputado pelo Barretos EC neste
ano, a videoconferência será às 15
horas desta sexta-feira, dia 17.
A FFP reitera que, conforme
informado aos presidentes na
última circular enviada no dia
7 de abril, o planejamento da

entidade é retomar as partidas
e concluir o Campeonato Paulista dentro de campo, seguindo
todos os prazos e protocolos
preconizados pelas autoridades
de saúde estadual e federal.
A federação ressalta, ainda, que o retorno só ocorrerá no momento em que “for
seguro para todos, de acordo
com as determinações dos órgãos responsáveis”.
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