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O VAREJO EM 2020 E AS EXPECTATIVAS PARA 2021 - “Maurício Stainoff, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do
Estado de São Paulo, relata neste artigo a realidade do que foi o ano de 2020 para o comércio em geral e a expectativa, que deve ser positiva,
para este ano de 2021 que está, apenas, começando. Segue.”.
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Os bastidores da política de Barretos e região
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Prefeita Paula Lemos pede colaboração da
população para cidade sair da fase vermelha
“O que peço como pessoa e como prefeita é que todos respeitem as regras de isolamento e quem possa
que fique em casa. Evite aglomerações, para diminuirmos a contaminação e casos de internação”.
A prefeita de Barretos, por
meio de uma live e demais redes sociais, esclareceu nesta
quinta-feira (28), que não será
decretado o fechamento total
do comércio no município.
A afirmativa foi disseminada por meio de redes sociais no
município, levando transtorno
e insegurança para empresários, pequenos comerciantes e
população em geral.
“Está informação não procede e foi publicada fora do
contexto pelas redes sociais”,
esclareceu Paula Lemos. A
prefeita se referiu a um vídeo gravado por ela pedindo
a colaboração da população
barretense “para baixarmos
os números de contaminados

por Covid em Barretos e assim voltarmos à fase laranja
do Plano SP”.
Com o anúncio de mais 26
leitos de UTI para atender os
contaminados e internados nos
hospitais de Barretos, é possível que nesta sexta (29) ou na
próxima segunda-feira, ocorra
uma nova avaliação (de emergência) do Plano SP por parte
do governo do Estado.
Com isso, Barretos e região
podem voltar para a fase laranja, onde diminuem as restrições para o comércio e serviços essenciais em geral. Até o
dia 7 de fevereiro, deve prevalecer aos sábados e domingos
a determinação do Centro de
Contingência do Estado, que

prevê todos os 645 municípios
paulistas na fase vermelha.
“O que peço como pessoa e
como prefeita é que todos respeitem as regras de isolamento e quem possa que fique em
casa. Evite aglomerações. Use
máscara quando for realmente
necessário sair de casa e mantenha o distanciamento de outras
pessoas, para que os empresários, comerciantes, a população em geral, não seja afetada
e prejudicada pelas restrições
do Plano SP, que precisamos
obedecer. Isso serve para não
aumentarmos a contaminação
pela Covid, evitar internações
e preservar vidas, que é nosso
objetivo”, declarou a prefeita
Paula Lemos.

A pandemia causada pelo
novo coronavírus aumentou
em 20,5% o número de óbitos
por doenças respiratórias na
cidade de Barretos, que passou de 482 para 581, na comparação entre 2019 e 2020.
Entre os óbitos causados por
doenças cardíacas, muitas vezes relacionados à COVID-19,
a comparação entre 2019 e
2020 aponta um aumento de
18,2%. Entre as doenças do
coração, o registro que apontou maior crescimento foi o de
mortes por “Causas Cardiovasculares Inespecíficas”, que
cresceu 76,6% entre os dois
anos. O número de mortes em
domicílio disparou em Barretos quando se comparam os
anos de 2019 e de 2020, registrando um aumento de 31,7%.
As mortes por “Causas Respiratórias” fora de hospitais
cresceram 14,8%, sendo que
as “Causas Indeterminadas”
registraram a maior variação,
140%. (Foto: Ilustrativa)

Prefeitura garante transporte
público para população de
Barretos a partir de segunda-feira
A prefeita Paula Lemos anunciou a assinatura de um contrato
emergencial com a empresa Expresso Itamarati, por um período
de 90 dias, garantindo o transporte público para a população.
A empresa inicia suas atividades na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro, prestando o
serviço com 12 veículos, além
de mais dois de suporte, todos
modernos, com acessibilidade.
Diego Mansur, um dos diretores da Expresso Itamarati
destacou que nos dois primeiros dias de trabalho, para
quando pediu compreensão

Barretos teve
aumento de 20%
nos óbitos por
causas respiratórias
em 2020

Página 8

Deputado federal, Geninho
Zuliani consegue mais 26
novos leitos de UTI para
região de Barretos
da população, será um processo de adaptação e a Itamarati
prestará um serviço de quali-

O governo de São Paulo anunciou que as escolas da rede estadual
estarão preparadas para oferecer
merenda escolar a partir da próxima
segunda-feira, dia 1º de fevereiro, a
todos os alunos que estiverem na
escola presencialmente, seguindo o
sistema de revezamento por conta
da pandemia do coronavírus.

dade. (Foto ilustrativa de ônibus da empresa circulando em
Votuporanga/SP) Página 6

SAAE e prefeitura anunciam a retomada
das obras da ETA Córrego das Pedras
A prefeita Paula Lemos assinou a ordem de serviço para a retomada das obras do projeto de construção
da ETA (Estação de Tratamento de Água) “Córrego
das Pedras”. O investimento é de R$ 15.918,700,00
com contrapartida de cerca de R$ 6 milhões pelo município. A capacidade da nova Estação de Tratamento de Água será de 800 mil litros hora. “É uma obra
grande, para ser concluída em dois anos, período em
que vamos trabalhar muito com os poços profundos,
mas com a conclusão da nova estação teremos economia, pois gastaremos menos em energia e, ao mesmo tempo, dar uma segurança para todo o sistema”, frisou a prefeita.
Página 7

Escolas estaduais vão
oferecer merenda
a partir da próxima
segunda-feira

Página 7

A região de Barretos, que enfrenta a fase vermelha dentro do
Plano SP, a mais restritiva, terá mais 26 leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19. A conquista foi anunciada na
última terça-feira (26), pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em atenção a um pedido do deputado federal, Geninho Zuliani, do DEM/SP. “O aumento de leitos
neste momento é crucial para que evitemos novos óbitos pela Covid.
Somente juntos poderemos equalizar a situação, diminuindo o númePágina 4
ro de casos e regredindo de fase”, afirmou Geninho.
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Editorial

O varejo em 2020 e as expectativas para 2021
Maurício Stainoff, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de
São Paulo, relata neste artigo a realidade do que foi o ano de 2020 para o comércio em geral
e a expectativa, que deve ser positiva, para este ano de 2021 que está, apenas, começando. Segue.
Em 2020, a crise sanitária
provocada pela pandemia de
covid-19 afetou, significantemente, o desempenho do
mercado econômico do país.
Como reflexo, logo nas primeiras semanas de pandemia,
estimava-se que as obrigações
acessórias sanitárias, compreendidas pelos itens mínimos de higiene requeridos
pelo Plano SP, custariam para
o comércio do estado de São
Paulo o montante de R$ 2 bilhões ao mês, segundo dados
da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Estado
de São Paulo.
Diferentemente das crises encaradas nos últimos 35
anos, o distanciamento social
impôs um novo desafio: gerar
vendas de portas fechadas.
As empresas começaram a ter
problemas de caixa e pouco
tempo para encontrar alternativas que apresentassem um
mínimo de resultado.
A ausência de consumidores, a falta de previsibilidade de um planejamento e
a necessidade de operar com

recursos mínimos resultaram
na queda de 6% no balanço de
vendas do varejo em 2020 em
comparação ao ano de 2019.
Já no primeiro semestre,
cerca de 1,2 milhão de empregos com carteira assinada foram perdidos no Brasil, o que
impacta diretamente o setor varejista, visto que o desemprego
provoca queda de renda nas famílias, causa insegurança para
os consumidores e diminui a
confiança dos empresários.
Com baixa expectativa de
vendas e o crescente número
de desempregados, o auxílio
emergencial foi fundamental
para manter a economia minimamente ativa, as pessoas
que receberam esse auxílio
utilizaram-no para o consumo
e mantiveram a economia interna funcionando.
E-COMMERCE
Vendas em lojas físicas são
de extrema importância, mas
o varejo online ajuda a minimizar os impactos negativos.
Como resultado da transformação do varejo em 2020,
o processo de digitalização

das empresas foi acelerado
e fez com que o e-commerce atingisse a maior alta dos
últimos 20 anos. Sem poder
sair de casa, os consumidores
encontraram nas vendas online uma forma de manter as
compras costumeiras de forma segura.
Além disso, ajudaram no
processo de amadurecimento
do ambiente digital de pequenos e médios negócios.
Em paralelo ao fortalecimento das vendas nos meios
digitais, a flexibilização em
fases foi o primeiro passo
para que o varejo começasse a
retomar as atividades. Porém,
foi de extrema importância
que o pequeno e médio empresário não deixasse de lado
as estratégias de venda como
o delivery, e-commerce e o
contato com os clientes por
meio das redes sociais.
EXPECTATIVAS
PARA 2021
A expectativa para vendas
e desempenho do comércio
deste ano está diretamente ligada à reclassificação e

mudanças do Plano SP que é
impactado pela imunização e
controle da pandemia de COVID-19.
Esperamos que, com a vacinação, haja um avanço no
volume de vendas para, então,
terminarmos 2021 com boas
perspectivas de retomada econômica.
Esperamos o perfil de um
consumidor mais consciente,
cauteloso nas compras e buscando as melhores ofertas.
Já para os lojistas, o atendimento tende a ser mais personalizado e atencioso, gerando valor para o seu produto e
fidelização de clientes.
Vale ressaltar que as empresas buscam por um país
onde consigam produzir e
comercializar com mais segurança, com mais produtividade e com custo menor.
Por mais que seja difícil,
se a remuneração do trabalho não for proporcional ao
que é produzido e não pela
disponibilidade de trabalhar,
enfrentaremos cada vez mais
a escassez de empregos.

Opinião

Só o liberalismo pode salvar o Brasil

EXPEDIENTE

Expressiva parcela do nosso país parece resistente a mudanças necessárias. Assim foi
em relação à reforma trabalhista, felizmente aprovada. A
previdenciária passou quando
a opinião pública entendeu o
tamanho do problema, firmou
posição e cobrou.
Agora, temos uma agenda liberal a nortear a política
econômica e, mais uma vez,
vozes se levantam contra
qualquer medida que venha
nessa direção.
E qual é a essência dessa
agenda liberal? Ter o Estado
como indutor do desenvolvimento; ter o investimento privado promovendo o desenvolvimento; liberar o Estado para
investir em setores essenciais,
suprindo a eventual ausência
de capital empresarial.
A execução dessa agenda
parte de um diagnóstico preciso sobre onde o Estado é ou
não eficiente, o que pode ser
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ou não privatizado, ser objeto
de concessões ou de parcerias
público-privadas, mapear órgãos públicos que podem ser
fundidos, absorvidos ou simplesmente suprimidos.
As premissas do liberalismo, abraçadas por vários
países progressistas, são atribuídas ao filósofo inglês John
Locke (século XVII), tendo
por base o contrato social, o
direito natural à vida, à liberdade e à propriedade.
Ganhou notoriedade durante o Iluminismo, que dominou a Europa no século XVII.
Hoje, o liberalismo é definido
como uma filosofia política e
moral, cujos valores são liberdade, igualdade, direitos individuais, democracia, igualdade racial e de gênero, liberdade
de expressão e de imprensa,
pluralidade de opiniões e livre
mercado, sem a mão pesada
do Estado limitando sua capacidade realizadora.
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A questão é que essa agenda liberal mexe com interesses corporativos. E eles são
poderosos. Mandam no Congresso, nos governos e até
mesmo no Judiciário.
Prefeito, governador, ministro ou presidente da República
que deseja promover uma mudança transformadora termina
enclausurado. E a forma de libertá-los é a pressão popular.
Existem estatais que serão mais produtivas nas mãos
do setor privado. Basta ver o
que aconteceu com a telefonia
e com as rodovias. E que irá
acontecer com o saneamento
básico, com a aprovação do
novo marco legal.
A questão é: o que fazer
com os funcionários, frise-se, concursados? Exonerá-los simplesmente? Podemos
pensar em várias possibilidades de aproveitar essa mão de
obra, realocando-a em setores
onde é nítida a escassez de
funcionários.
Se imaginarmos apenas o
volume de documentos que
existem Brasil afora para ser
digitalizado, temos aí um

campo enorme de trabalho
útil e necessário.
A União não tem recursos. Precisa deles para levar
avante programas sociais imprescindíveis. Os investidores
privados têm como suprir essa
lacuna e prestar os serviços
que a sociedade há anos espera receber, haja vista os elevados impostos que arrecada.
O primeiro passo é assumir
de vez essa agenda liberal. O
segundo, construir um arcabouço legal que garanta segurança jurídica ao capital nacional e internacional. O terceiro
é, finalmente, ver o eterno país
do futuro, acontecer.
Basílio Jafet
Presidente do Secovi-SP

PAINEL
MUITA SOFRÊNCIA
Em pronunciamento nas
redes sociais na noite de quarta-feira (27), Paula Lemos (DEM)
disse compreender que a economia está sofrendo, porém
não quer desrespeitar as determinações do Plano São Paulo.
“Não quero ter que escolher
quem vive ou quem morre nos
hospitais”, afirmou, lembrando
da triste realidade do Estado
do Amazonas. Disse que todos
estão sofrendo. Culpou aqueles
que se aglomeraram em festas
e agora lotam as UTIs que atingiram 85% de ocupação nesta
semana. Deseja que a região de
Barretos entre na fase laranja
o quanto antes pela reabertura do comércio quando até lá
estarão funcionando 26 novos
leitos nos hospitais.
VAI PASSANDO
Cada 100 pessoas infectadas pelo Coronavírus em Barretos transmite a doença para
outras 140, segundo medição
do Info Tracker, da USP/ Unesp,
na terça-feira (26). O município
ocupa o 6º lugar no Estado em
disseminação do vírus.

está sem transporte público e
também aos 70 funcionários
desempregados da Viasa. O vereador, que se manifestou nas
redes sociais, espera solução
rápida para os desamparados.
BARRADOS NA DISPUTA
De acordo com o TSE, 5 candidatos a vereador foram barrados na Lei da Ficha Limpa e não
puderam disputar as eleições
de 2020 em Barretos. Outros 5
candidatos a vereador e 1 candidata a prefeita foram declarados inaptos na disputa eleitoral.
FICHA CORRIDA 1
Eleito vereador em 2020, Ângelo Tegami, do PV, tem 37 anos,
é divorciado, declara ao TSE a ocupação de engenheiro e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 22.512,00.
FICHA CORRIDA 2
Já Juninho Bandeira, do PL,
tem 35 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vendedor de comércio varejista e
atacadista e tem ensino médio
completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

MUITA INSATISFAÇÃO
O povo paulista não anda
nada satisfeito com a classificação do interior na fase vermelha por conta da Covid-19.
População, empresários e até
prefeitos fizeram muita gritaria
nas redes sociais contra o governador João Doria (PSDB).

ABRIU O BICO
Carlão do Basquete (PSD)
denunciou que o Ministério
Público foi omisso. “Tem várias denúncias lá como a CPI
da Santa Casa”. O vereador revelou que foram descobertas
muitas irregularidades, porém
a Justiça é morosa.

EM BUSCA DE DEUS
Deputada Edna Macedo (Republicanos), que integra a Comissão da Saúde da Assembleia
Legislativa, anda muito preocupada com o avanço da Covid-19
no Estado de São Paulo. Irmã do
líder religioso Edir Macedo, ela
tem orado para que Deus seja
buscado e encontrado.

EMBAIXADOR DE PLANTÃO
João Doria (PSDB) comemora a entrada do ex-presidente, Michel Temer (MDB),
no esforço junto ao governo
da China para que venham insumos da vacina Coronavac. O
MDB poderá ser vice na chapa
presidencial tucana em 2022.

UMA ZONA
É no mínimo curiosa a cobrança da zona azul enquanto
Barretos permanece na fase
vermelha já que todo o comércio está fechado. Nas cidades
de Ubatuba, Caraguatatuba e
Taubaté a cobrança está suspensa até 7 de fevereiro.
VIRAR JACARÉ
Muitos negacionistas que
batiam no peito dizendo que
não iriam tomar vacina, agora
tentam furar fila. É mais posição política do que sentimento
real, dizem analistas políticos.
Todo mundo está acostumado
a tomar vacina desde que nasceu e sabem que a vacina não
é perigosa. Porém, politicamente falando, interessa manter o discurso negacionista.
SOLUÇÃO RÁPIDA
Paçoca (SD) manifestou solidariedade à população que

A PASSOS DE TARTARUGA
Bolsonaristas tem perguntado: quando é que Jair Bolsonaro e seus filhos retomarão
a coleta de assinaturas para
registrar na Justiça Eleitoral, o
Aliança pelo Brasil? Isso é necessário em pelo menos 9 Estados, para que o presidente
possa disputar uma possível
reeleição nas urnas em 2022.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar.” (Augusto Cury)

Torneio de Futevôlei
do RPCC foi um sucesso

Toda cheia de charme e estilo, essa é Zilá Rabelo, que celebrou seus
76 anos segunda-feira (25), com muita vontade de viver a vida. A
data foi comemorada ladeada de seus familiares. Felicidades!

A terça-feira (26) foi de festa em torno de Jana Pereira que
brindou mais um aniversário. E na data especial, ela recebeu o
carinho dos familiares e amigos. Tudo de bom!

A segunda-feira (25) foi de festa para o personal trainer
Thiago Henrique, que celebrou mais um ano de vida.
De todas as felicitações e carinho, o mais especial ficou por
conta da esposa Bruna Miranda (foto). Parabéns!

Eduardo Castro e Flávia Fernandes completaram 01 ano de
namoro e para comemorar a data, o casal escolheu as lagoas e
cachoeiras de Capitólio/MG. O amor está no ar!

Lucas Gabriel de apenas 04 meses já está fazendo
sucesso em suas postagens em rede social, mas a última de
cowboy vem rendendo muitos likes e fazendo a alegria dos
pais Gregory e Ingrid. Segura peão! (foto: King Studio)

Realizado nos dias 23 e 24 de janeiro, o primeiro torneio nas novas
quadras de futevôlei na sede campestre do Rio das Pedras Country
Club, superou as expectativas. Foram 10 duplas inscritas no iniciante
“A” e 12 duplas no iniciante “B”. A fase classificatória foi realizada na
tarde do sábado, dia 23, e na manhã de domingo, dia 24, foram realizadas a semifinal e a final. Na Chave A, a dupla Glauber Buriozo e
Dalquir Leite foram os campeões ao vencerem a dupla Rafael Leite
e Ruan Czorny. Na Chave B, a dupla Matheus Souza e Kaio Lucas foram os campeões ao vencerem a dupla Leonardo Pimentel e Victor
César, que ficaram com o vice-campeonato. Para encerrar o torneio
ocorreu a disputa entre os campeões da chave A x B, e a dupla Campeã Geral foi Glauber Buriozo e Dalquir Leite. A diretoria do clube
agradeceu a todos os associados participantes, conselheiros e colaboradores, que contribuíram para realização do evento.
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Reunião da prefeita Paula Lemos com representantes de academias
A prefeita Paula Lemos reuniu-se na última quarta-feira
(27), no auditório da prefeitura, com representantes de academias de Barretos.
Também participaram, o
vice-prefeito, Gustavo Sasdelli; os secretários municipais Kleber Rosa (Saúde),
Aline Ferreira Pio (Negócios Jurídicos), Jorge Coutinho (Ordem Pública) e Zecão Faleiros (Agricultura e
Meio Ambiente); o presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Correa e vereadores.
A reunião foi pautada sobre o funcionamento das academias na fase vermelha do
Plano São Paulo de Contingência ao Covid 19.
Paula Lemos afirmou que
não está medindo esforços
para que Barretos possa voltar a uma fase menos restritiva, inclusive buscando e conseguindo junto ao Estado, 26
novos leitos, e com a promo-

PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

BOI SOBERANO E OS IPÊS AMARELOS
O vereador Lupa (PRTB) pediu à prefeita Paula Lemos
(DEM) a construção de um monumento ao “Boi Soberano” e
o plantio de ipês amarelos, árvores símbolo da cidade, com o
objetivo de fomentar o turismo. A letra da moda tem uma frase atual: “o comércio da cidade, as portas foram fechando”...

toria pública para mostrar os
apontamentos em que a cidade está se empenhando para o
controle da pandemia.
“Estamos trabalhando com
transparência e responsabilidade para que tudo fique bem
para todos os setores. Pedimos
o apoio de todas as pessoas nos
esforços para conter a transmis-

sibilidade, para que consigamos
baixar nossos índices de internações”, ressaltou a prefeita.
“Na última sexta-feira, 23
de janeiro, fomos surpreendidos com a regressão para
a fase Vermelha, mesmo estando com 78%, abaixo do
que era estabelecido, mas o
comitê estadual estabeleceu

na véspera novos critérios,
limitando a 75%. Conseguimos estes novos leitos e estamos com todo empenho para
baixar os índices e pedimos
o apoio de todas as pessoas,
para que mantenham o isolamento, usem máscaras, protegendo a si mesmo e ao próximo”, observou a prefeita.

tuindo as de vapor de sódio, o
que proporcionará a redução
do consumo de energia e, por
consequente, diminuir a conta
de iluminação pública.

“Além disso, a vida útil do
sistema será maior, bem como
abriremos a possibilidade do
atendimento de pontos hoje deficientes na cidade”, afirmou o
secretário municipal de Planejamento Territorial e Urbano, Carlos Henrique Lúcio. A instalação
começa em um ano e o prazo de
execução é de até 24 meses.
O aporte foi conseguido
após assinatura de acordo,
na última segunda-feira (25),
para pagamento de dívidas da
gestão anterior da prefeitura e
do SAAE com a CPFL.
“Com este aporte vamos iluminar nossas vias e decidir pon-

tos estratégicos para melhorar a
qualidade de vida das pessoas,
pois sabemos o quanto a iluminação é importante, inclusive
para segurança publica”, ressaltou a prefeita, Paula Lemos.
“Este é um programa de
eficiência energética, que a
empresa faz e destina para os
municípios parceiros, como
Barretos agora. É uma iluminação mais bonita, mais nítida que, além disso, proporciona mais economia. Trata-se de
uma obra muito importante e
sustentável”, observou o gerente do Departamento de Serviços Comerciais da CPFL.

Prefeitura receberá da CPFL aporte de R$ 1 milhão
para a instalação de até mil lâmpadas de led na cidade

A prefeitura de Barretos
receberá a partir de 2022, um
aporte de R$ 1 milhão para a
instalação de até mil lâmpadas de led na cidade, substi-

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE TURISMO
Carlão do Basquete (PSD) requereu audiência pública
para discutir o futuro do turismo no município. A solicitação será apreciada na sessão ordinária da Câmara de segunda-feira (1).
DEBAIXO DO VIADUTO ALAGA
Professor Adilson (PL) quer uma solução definitiva para
os alagamentos debaixo do viaduto Chade Rezek, na Rodovia Faria Lima. A passagem liga a cidade ao bairro São
Francisco.
PARA ESTACIONAR NAS REDONDEZAS
Vagas de estacionamento para funcionários da Santa Casa
nas redondezas do hospital são pleiteadas pelo vereador Gabriel Uchida (DEM).
PEDALANDO NA VIA DOS COQUEIROS
O vereador Ricardo Bodinho (PP) deseja que a prefeitura
prolongue a ciclofaixa, a partir da avenida 10 de março, em
toda a extensão da via dos Coqueiros. Está na pauta da próxima sessão do legislativo barretense.
ATITUDE CRIMINOSA, DIZ UEBE
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) classificou de criminosa a decisão do governador João Dória (PSDB) de
rebaixar Barretos para a fase vermelha. Ele também é radicalmente contra o fechamento do comércio. Entende que
precisa de uma grande campanha de conscientização de
prevenção a Covid-19.

COVID-19

DISCO VOADOR APARECEU NO CÉU
Muitas pessoas que passavam pela Praça Francisco Barreto viram no céu um objeto alongado, de onde saíam luzes
de várias cores. Depois de causar espanto, repentinamente, o
OVNI (Objeto Voador Não Identificado) sumiu na noite barretense. O calendário marcava novembro de 1.957.

Geninho consegue liberação de mais 26
novos leitos de UTI para região de Barretos

A UTILIDADE DA LIRA BARRETENSE
Foi em novembro de 1.958 que o vereador Euclydes Tegami apresentou projeto declarando de utilidade pública a Sociedade Musical Lira Barretense.

Deputado se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e prefeitos

A região de Barretos, que
enfrenta a fase vermelha dentro do Plano SP, a mais restritiva, terá mais 26 leitos de
UTI para tratamento de pacientes com Covid-19.
A decisão pela expansão
no atendimento foi anunciada
na última terça-feira (26), pelo
secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi, em atenção a um pedido do deputado federal, Geninho Zuliani, do DEM/SP.
Geninho esteve em reunião
com Vinholi, juntamente com
os prefeitos de Barretos e Bebedouro, Paula Lemos e Lucas
Seren, além do secretário-executivo do Codevar (Consórcio
de Desenvolvimento do Vale do
Rio Grande), Victor Borges, que
atende municípios da região administrativa de Barretos.

Serão 16 leitos de UTI,
que serão credenciados por
meio de convênio entre Estado e município e outros 10 por
meio de um novo convênio,
que será firmado com o Hospital Nossa Senhora de Barretos,
que faz parte do complexo de
saúde do Hospital de Amor.
“Precisamos dar suporte
aos pacientes. O aumento de
leitos neste momento é crucial
para que evitemos novos óbitos pela Covid. Porém, precisamos pedir a todos que respeitem as restrições, evitem
aglomerações. O controle do
avanço da doença depende de
todos neste momento. Somente juntos poderemos equalizar
a situação, diminuindo o número de casos e regredindo de
fase”, afirmou Geninho.
Segundo Vinholi, Estado

TÍTULO DE CIDADANIA PARA MALUF
Título de Cidadão Honorário de Barretos a Paulo Salim Maluf foi proposto pelo vereador Abdala Rezek em junho de 1.968.
VEREADOR PEDE CASSAÇÃO DO PREFEITO
O vereador Matinas Suzuki pediu a cassação do prefeito
Christiano Carvalho, em 20 de maio de 1.971.
POLÍCIA FEDERAL NO MUNICÍPIO
Um posto da Polícia Federal no município foi solicitado
pelo vereador Cesar Gontijo, em outubro de 1.996.

e município devem caminhar
juntos. “Para prosseguirmos
para um novo estágio, precisamos da colaboração de todos neste momento”, afirmou.
O Estado de São Paulo registrou até a última terça-feira o
dobro de novos casos e mortes
pela COVID-19 se comparados
aos indicadores de novembro, e
um aumento de 15% nas infecções e 11% nos óbitos em rela-

ção a todo o mês de dezembro.
Em janeiro já são mais de
250 mil casos e mais de 5 mil
mortes. Em todo o mês de dezembro, foram 220.664 e 4.622,
respectivamente. Já em novembro, foram 125.526 casos
e 2.784 óbitos. Em toda a pandemia, já ocorreram mais de 51
mil óbitos e mais de 1,7 milhão
de casos confirmados do novo
coronavírus em todo o estado.

DEFESA CIVIL
Ações e atendimentos após vendaval da última terça-feira

O temporal que atingiu principalmente a região sul de Barretos na
tarde da última terça-feira, dia 26, provocou a queda de árvores em vários pontos da cidade. Acionada, a Secretaria Municipal de Defesa Civil
prestou atendimento nos bairros City Barretos, Pereira, Nova Barretos,
Ibirapuera, Grande Horizonte, Nadir Kenan, Pedro Cavalini e Aeroporto.
Foram registradas quedas de 16 árvores.
“Foi um temporal muito forte, rápido e com rajadas de ventos, que
atingiu a região sul causando quedas de árvores e provocando danos em
veículos e na fiação elétrica. Somente no Nova Barretos tivemos a queda
de nove árvores. Prontamente prestamos o atendimento pela Defesa Civil
com nossos bombeiros, limpando os locais e as vias públicas”, afirmou o
secretário municipal de Defesa Civil, pastor Elson Santos.

LINHAS DE ÔNIBUS NOS DISTRITOS
A criação de linhas de ônibus nos distritos de Alberto Moreira e Ibitu foi postulada pelo vereador Floriano Tasseli Filho, o popular Florianinho, em janeiro de 1.987.
ESCOLA DO SENAI NA CIDADE
A instalação em Barretos de uma escola do SENAI (Serviço Nacional da Indústria) foi reivindicada pelo vereador Paulo Correa em março de 2.012. O estabelecimento, infelizmente, ainda não veio.
O FIEL CUMPRIMENTO DA LEI
O fiel cumprimento da lei municipal sobre o programa de
prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes das creches e estabelecimentos municipais foi cobrado ao
prefeito Guilherme Ávila pela vereadora Paula Lemos. Era
novembro de 2.013.
BASQUETE COM CADEIRAS DE RODA
A criação de um time de basquete com atletas portadores
de deficiência foi requerida à prefeitura pelo vereador Fabrício Lemos em junho de 2.019. Ele também solicitou a aquisição de cadeiras de roda apropriadas para a prática da equipe.
EM TEMPOS DE PANDEMIA...
... “Não pode dançar nem em baile dos mascarados”, já
aconselhava a amorosa tia Paulete.
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“Mais uma etapa concluída, transferência de 27 casas
da FEPASA para Barretos”, afirma Paulo Correa
Uma luta antiga do vereador e presidente da Câmara de
Barretos, Paulo Correa (PL),
foi concretizada: a assinatura
do contrato de doação para o
município de Barretos, dos 27
imóveis da colônia da FEPASA, localizados no entorno da
antiga Estação Ferroviária.
A assinatura do contrato de
concessão de direito real de
uso dos imóveis aconteceu na
última terça-feira (26), na Superintendência do Patrimônio
da União de São Paulo (SPU/
SP) pelo superintendente, Denis Fabrisio de Oliveira Selymes; pela técnica da divisão

de regularização fundiária,
Mônica da Silva Souza; pela
prefeita, Paula Lemos; e pelo
vereador Paulo Correa.
“Hoje é um dia especial
para mim e para os moradores. É o resultado de uma luta
que travo desde o ano de 2005,
junto à extinta Rede Ferroviária e a SPU. É uma gratificação
imensa saber que pude contribuir para mais essa conquista,
que teve apoio do deputado
federal, Márcio Alvino (PL)”,
disse Paulo Correa.
“Ao longo desses anos
várias áreas foram doadas ao
nosso município e pude con-

tribuir, dentre elas, à antiga
estação ferroviária, o traçado
ferroviário urbano, onde hoje
são grandes avenidas, a Engenheiro José Domingos Ducati, Coqueiros e Nações, Centro de Referência do Idoso da
FEPASA, a transferência das
44 casas da Vila Paulista, os
35 mil metros quadrados do
antigo pátio de manobras, conhecido como campo do Nogueira, onde será construído
conjunto habitacional. Uma
reurbanização da área central
de nosso município”, finalizou o presidente da Câmara
de Barretos.

Casos de pedras nos rins aumentam
em 30% no período do verão
Cafés, chás, bebidas alcoólicas e refrigerantes à base de cola propiciam formação de cálculos, enquanto sucos cítricos protegem os rins. Para ajudar a
população, existem gratuitamente aplicativos que lembram de tomar água, de
acordo a temperatura, orientam sobre atividade física, idade e peso corporal

O verão é a estação favorita do brasileiro, mas também
acende o alerta para a alta incidência de pedras nos rins, que
chega a 30% a mais de casos
quando comparado a outras estações do ano. Com o aumento
da transpiração e sem a hidratação adequada pode favorecer
esses episódios.
A Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU) alerta para
a importância de prevenir a
formação de cálculos renais e
reforça a necessidade de uma
maior ingestão de água.
Estima-se que, 1 em cada
10 pessoas no Brasil sofra de
pedras nos rins, nome popularmente conhecido para cálculo real sendo um problema
mais comum entre adultos jovens, entre os 20 a 35 anos e
mais frequente em homens.
Segundo a SBU, cerca da
metade destas pessoas terá um
novo episódio de cálculo ao
longo dos 10 anos seguintes e,
por essa razão, a prevenção é
muito importante e está associada à adoção de hábitos saudáveis, como por exemplo:
- Beber de dois a três litros de
água por dia;
- Diminuir o consumo de sal;
- Fazer atividades físicas e
perder peso;

- Diminuir o consumo de proteína animal, como carnes,
especialmente as não brancas,
miúdos e mariscos, especialmente para quem tem problemas com o ácido úrico;
- Aumentar a ingestão de sucos cítricos, que protegem o
corpo da formação de cálculos renais.
“Estas medidas preventivas visam reduzir a recorrência dos quadros de litíase
urinária, que pode causar episódios de dor intensa (conhecida como cólica renal), hematúria e infecções urinárias.
Casos de litíase negligenciada, ou tratados de forma inadequada, podem evoluir para
deterioração dos rins, redução
em sua função e até casos de
nefrectomias (retirada do rim)
decorrentes de obstrução, devido à presença da pedra ou
decorrente de infecções renais associadas aos cálculos”,
explica o dr. Antônio Lopes,
urologista e chefe de departamento de litíase da Sociedade
Brasileira de Urologia de SP.
Como saber se meu consumo de água está adequado?
Os médicos alertam que nem
todo líquido é indicado para prevenir o cálculo. O ideal é consumir de 2 a 3 litros de água dia-

riamente, porém alguns fatores
devem ser levados em consideração para o ajuste à realidade
do paciente, como: constituição
física (peso, altura, percentual
de gordura corporal) e outras
perdas de líquido como respiração ou suor que podem ser decorrentes do clima ou atividades
físicas. Outra dica importante é
monitorar a cor da urina. A tonalidade ideal é transparente, incolor, como a água potável. Se a
urina progride para uma tonalidade amarelada ou alaranjada, é
um sinal de concentração e, geralmente, indica que o volume
de líquido ingerido está baixo.
Alerta para
vitaminas C e D
Com a pandemia, muito
tem sido divulgado sobre os
benefícios de ingerir vitaminas como a C e a D, como forma de aumentar a imunidade
contra a Covid-19. Porém, o
uso dessas vitaminas de forma
indiscriminada e sem orientação médica pode ser tóxico e
levar a complicações, como
altos níveis de cálcio no organismo, no caso da vitamina D,
ou acidificar demais a urina,
precipitando cristais, no caso
da vitamina C, sendo fatores
de risco para a formação de
pedras nos rins.

Presidente Jair Bolsonaro é
convidado para 65ª Festa do
Peão de Boiadeiro de Barretos
O convite foi feito pelo presidente de Os Independentes,
Jerônimo Luiz Muzetti durante uma reunião em Brasília

O convite foi realizado durante uma reunião em Brasília. (Divulgação)

A Associação Os Independentes formalizou o convite ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para
visitar a 65ª Festa do Peão de
Boiadeiro de Barretos, que
acontecerá entre os dias 19 e
29 de agosto de 2021.
O convite foi realizado
na última quarta-feira (27),
durante uma reunião em Brasília, que contou com a pre-

sença do presidente de Os Independentes, Jerônimo Luiz
Muzetti; do diretor de turismo
da associação, Marcelo Flosi
Oliveira; do locutor Cuiabano
Lima; do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, entre outros.
Em 2019, o presidente
Jair Bolsonaro participou da
64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, durante a

cerimônia de abertura do Rodeio Interestadual.
Na oportunidade, Bolsonaro assinou o decreto que dispõe
sobre a avaliação de protocolos
de bem-estar animal, elaborados por entidades promotoras
de rodeios e pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e recebeu um diploma
de homenagem da Associação
Os Independentes.
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Prefeita Paula Lemos assina contrato emergencial e
garante transporte público para população de Barretos

Em entrevista coletiva
na manhã desta quinta-feira
(28), a prefeita Paula Lemos,
acompanhada dos secretários
municipais, Jorge Coutinho
(Ordem Pública) e Graças
Lemos (Governo e Gestão Estratégica), além do presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Correa, anunciou a assinatura de um contrato emergencial com a empresa Expresso
Itamarati, por período de 90
dias, garantindo o transporte
público para a população.
Diego Mansur Guimarães e
Waldeir Aparecido Zanin, diretores da Expresso Itamarati,
participaram da coletiva. Com

mais de 70 anos atuando no
setor de transportes, a empresa, segundo informaram, inicia
suas atividades na próxima
segunda feira, 1º de fevereiro,
prestando o serviço com 12
veículos, além de mais dois de
suporte, todos modernos, com
acessibilidade e com rodagem
a partir de 2011 e 2012.
Os diretores da empresa
afirmaram que priorizarão no
futuro sempre os profissionais
da cidade para contratação.
“Neste primeiro momento
para iniciar o serviço vamos
trabalhar com pessoas que já
estão no nosso quadro, mas já
vamos preparar um processo

de seleção para aproveitamento dos profissionais da
cidade”, disse Diego Mansur.
Ele destacou que nos dois
primeiros dias de trabalho, para
quando pediu compreensão da
população, será um processo de
adaptação e a Itamarati prestará
um serviço de qualidade.
A prefeita Paula Lemos
lembrou que, para chegar ao
contrato emergencial com a
Itamarati, a prefeitura precisou passar por todos os trâmites legais, buscando primeiro
o diálogo com a concessionária anterior para que cumprisse suas obrigações, já que
estava com salários dos funcionários atrasados. Assim,
não chegando a um consenso,
notificou a empresa.
“Também tivemos um encontro em nosso gabinete com
os profissionais que atuavam
na empresa, que iniciaram um
processo de greve e descobrimos que não se trabalhava
com o que rezava o contrato,
que estabelecia 27 ônibus.
Nem mesmo antes da greve,
que exigia conforme a lei, um
mínimo de nove veículos, isto

não estava sendo cumprido,
já que a empresa trabalhava
somente com sete veículos”,
afirmou a prefeita.
Com o descumprimento da
notificação por parte da Viasa,
a prefeitura suspendeu a concessão por meio de decreto
e buscou outra empresa para
prestar o serviço em caráter
emergencial, período em que
será aberta nova licitação, sem
vícios e sem direcionamento,
como ocorrera no processo
aberto em dezembro passado
que foi suspenso, conforme
explicou a prefeita.
“Fizemos contato com
mais empresas para este serviço emergencial, primando
para ser feito com a melhor
qualidade, veículos mais novos, com acessibilidade e
eficiência. Chegamos à Itamarati, que se prontificou a
atender as necessidades da cidade para garantir o transporte público para as pessoas que
são sempre nossa prioridade”,
ressaltou a prefeita.
Já o presidente da Câmara,
lembrou que foi procurado pelos funcionários da Viasa, que

Estado de São Paulo paga somente 39% dos precatórios
de idosos e pessoas com problemas de saúde
Contrariando decisão transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado de São Paulo
reduziu a apenas 39% os valores pagos a título de precatórios prioritários para idosos
e pessoas com problemas de
saúde. Essa decisão ocorre
desde a promulgação da Lei
17.205, em 07.11.2019.
“É um absurdo. O governo
paulista não leva em consideração decisão da mais alta
Corte e impõe terríveis prejuízos e privações a quem tem
direito a receber precatórios.
Importante ressaltar que o
pagamento é a menor mesmo
para precatórios anteriores à
lei estadual”, assinala Antônio Tuccilio, presidente da
Confederação Nacional dos

Servidores Públicos.
A entidade entrou com representação junto ao Tribunal
Superior do Estado de São
Paulo para reverter as decisões do governo paulista de
pagar somente até o limite de
440,214851 UFESPs e não
1.135,2885 UFESPs como
definiu o Supremo Tribunal
Federal; e tornar regra esse
pagamento a menor inclusive para os débitos precatórios
anteriores à promulgação da
Lei 17.205.
“Os cidadãos têm valores
legítimos a receber do Estado
de São Paulo. Porém, esse pagamento é adiado seguidamente. Aí, quando o STF decide
que o governo estadual tem de
arcar com o débito, os valores
são diminuídos. É uma tragé-

dia”, reforça Antônio Tuccilio.
Importante destacar que os
precatórios prioritários envolvem
exclusivamente idosos e pessoas
com problemas de saúde.
“Não estamos falando de
centenas de milhares de pessoas que têm direito a receber
o que o estado lhes deve. Já é

um abuso isso não acontecer e
ser adiado seguidamente. Nesse caso específico, estamos nos
referindo aos precatórios prioritários, devidos a pessoas com
necessidades desses recursos
para cuidar da saúde e da própria sobrevivência”, enfatiza o
presidente da CNSP.

Postos do Poupatempo estarão
fechados nos dois próximos sábados
Medida atende à mudança de todo o Estado para a fase vermelha do Plano São Paulo
aos finais de semana, para auxiliar no combate à pandemia; no portal e aplicativo
do Poupatempo, mais de 120 serviços que podem ser realizados de forma online

Nos dois próximos sábados
(30 de janeiro e 6 de fevereiro),
todos os 81 postos do Poupatempo, incluindo os localizados
em cidades que estão na fase laranja do Plano São Paulo, estarão fechados, como medida de
prevenção à Covid-19.
Os agendamentos realizados para estas datas estão automaticamente cancelados.

A mudança segue a determinação do Governo de São
Paulo que inclui todo o Estado
na fase vermelha do plano aos
finais de semana. A medida é
válida até 8 de fevereiro, quando nova reclassificação das regiões deve ser anunciada.
Os 53 postos que estão em
municípios da fase laranja
permanecem funcionando de

segunda a sexta, no horário
habitual, mediante agendamento, que pode ser feito pelo
portal www.poupatempo.sp.
gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.
Estas unidades atendem
com capacidade reduzida e
seguindo os protocolos sanitários de combate à pandemia.
Vale lembrar que neste momento, as unidades oferecem
apenas serviços que dependem
da presença do cidadão para
serem concluídos, como primeira via do RG, transferência
interestadual e mudança na característica de veículo.
Já os 28 postos localizados em regiões que estão na
fase vermelha, como Barretos, permanecem fechados até
próxima atualização do Plano
São Paulo.
É importante destacar que

o portal www.poupatempo.sp.
gov.br e o aplicativo Poupatempo Digital oferecem mais
de 120 opções de serviços online, que podem ser feitos sem
sair de casa, 24 horas por dia,
7 dias por semana.
De abril a dezembro de
2020, cerca de 70% dos atendimentos oferecidos pelo
programa foram feitos pelas
plataformas digitais. Foram
7,5 milhões de atendimentos,
sendo 5,2 milhões on-line.
Entre os serviços digitais
mais solicitados, estão, renovação e segunda via de CNH,
licenciamento e transferência
de veículo, Atestado de Antecedentes Criminais e Carteira
de Trabalho Digital, tudo prático e rápido, com a mesma
qualidade e eficiência que são
marcas do Poupatempo. (Foto
ilustrativa antes da pandemia)

reclamavam que a empresa
não cumpria suas obrigações
salariais, o que desencadeou
toda situação até a necessidade
de se fazer este contrato emergencial com outra empresa.
“Infelizmente tornou-se inviável a situação com a Viasa.
Diante disso, a prefeita Paula Lemos tomou uma atitude,
agindo com pulso firme, determinando a suspensão da con-

cessão que existia. Há muitos
anos a empresa atua em Barretos e nenhum prefeito tratou
deste assunto com a seriedade
que a Paula tratou. Assim teremos uma nova empresa atuando
emergencialmente até a nova
licitação, onde devem ser feitas
algumas exigências na questão
de se oferecer melhores condições de transporte para a população”, enfatizou Paulo Correa.

Para conter avanço da
miséria, Dieese defende
revisão das reformas
trabalhista e da Previdência
A pandemia de covid-19
aliada às políticas de desmonte do Estado vão aprofundar a pobreza e a miséria
no Brasil. Essa é a conclusão
da diretora técnica adjunta
do Dieese, Patrícia Pelatieri,
durante participação em um
debate intitulado “Previdência Social Pública e Classe
Trabalhadora”.
O evento foi organizado
pela Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT
(CNM/CUT), como parte das
atividades do Fórum Social
Mundial Virtual 2021.
Patrícia faz relação direta
entre a falta de políticas públicas de geração de emprego
e renda, e de amparo ao trabalhador durante a pandemia,
pelo governo do presidente
Jair Bolsonaro com a reforma
da Previdência, aprovada no
fim de 2019.
“Antes da pandemia os
dados já apontavam para isso
(crescimento da pobreza).
Agora, o sentimento dos trabalhadores e das trabalhadoras será de urgência por um
Brasil sem miséria. É uma
tragédia nacional, essa é a
real dimensão”, disse.
PAÍS DE MISERÁVEIS
A especialista explicou
que o sistema da Previdência
foi fragilizado e que com o
derretimento dos empregos
formais, ela pode se tornar
cada vez mais insignificante.
“Existe um sistema de
compensações. Quem está no
mercado de trabalho hoje mantém os aposentados e pensionistas. É um sistema de repartição. Esse formato permanece
mesmo com as reformas. Isso
é importante porque, como a
Previdência é contributiva, o
que acontece no mercado de
trabalho hoje impacta diretamente sobre ela no futuro”.
“Se pudéssemos sintetizar
o que pode acontecer com os
trabalhadores olhando para
o desemprego, a pandemia e
as mudanças na Previdência,
seria a imagem da miséria.
Pode acontecer um aumento
muito acelerado da miséria e
da pobreza. Inclusive de pessoas mais velhas que perdem
a proteção social. Podemos
ter um país de miseráveis”,
continuou Patrícia.
OLHAR PARA
O FUTURO
Diante do cenário, consi-

derado preocupante, o presidente da CNM/CUT, Paulo
Cayres, conclama a sociedade para manter a luta sobre
a Previdência ativa. “Que os
trabalhadores não desistam
da Previdência. Dependendo
de como ela estiver, muitos
trabalhadores vão deixar de
querer pagar a Previdência,
pensando somente na aposentadoria em si”, disse.
Paulo alertou sobre os impactos nefastos do desmonte
do Estado a partir das urgências de hoje.
“Temos o maior sistema
de saúde do mundo. O único
que tem uma plataforma capaz de vacinar todos. Querem
destruir. A Previdência é a
maior carteira de benefícios
do mundo também. Conquistamos tudo isso e agora querem destruir. Precisamos nos
mobilizar para que possamos
refletir sobre tudo isso. Fundamentalmente como reverter esses ataques”, disse.
A partir deste pensamento, Patrícia pediu a mobilização em torno da revisão
de reformas prejudiciais aos
trabalhadores. “Desde 2016
tivemos uma redução da proteção social, redução nos investimentos em áreas sociais,
desestruturação do mercado
de trabalho, economia desaquecida, baixo dinamismo,
tudo isso em razão das reformas feitas. A Emenda Constitucional 95, do Teto de Gastos, as reformas trabalhista e
da Previdência e as privatizações”, citou.
“Tudo isso nos levou a
uma mais alta concentração
de renda e fragilização dos
(direitos dos) trabalhadores.
É urgente a implementação
de ampliação e financiamento do gasto público. Existem
opções. Precisamos de uma
reforma tributária que eleve
impostos dos super ricos e a
torne mais progressiva, retirando imediatamente o teto
de gastos. O cenário é muito
preocupante. Precisamos de
renda cidadã urgente. Precisamos elevar as parcelas do seguro desemprego. Estimular
o investimento público para
que a economia retorne. Precisamos de políticas ativas no
mercado de trabalho. Urgentemente, precisamos repactuar
os direitos trabalhistas”, completou. (Fonte: RBA)
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Paula Lemos assina ordem de
serviço para retomada das obras da
ETA “Córrego das Pedras”
A prefeita Paula Lemos
assinou a ordem de serviço
para a retomada das obras do
projeto de construção da ETA
(Estação de Tratamento de
Água) “Córrego das Pedras”.
A assinatura teve participações do superintendente
do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Waldo Villani Júnior; do presidente da Câmara Municipal,
Paulo Henrique Correa; do
vereador Ricardo Batista da
Rocha, “Bodinho”; do engenheiro Leone Wilman Filho,
da equipe técnica do SAAE;
e Carlos Eduardo Siriani, representante da empresa Target
– Engenharia Civil e Elétrica,
da cidade de Santa Bárbara
D’Oeste, que venceu a licitação para a execução da obra.
O investimento é de R$
15.918,700,00 com contrapartida de cerca de R$ 6 milhões
pelo município. A capacidade da
nova Estação de Tratamento de
Água será de 800 mil litros hora.
Captada no Córrego das

Pedras, a água será levada por
uma adutora com tubulação de
400 milímetros e 5,1 mil metros de extensão, até a estação
de tratamento, que será edificada em área junto ao Poção
da Via das Comitivas. A obra
é considerada crucial para a
sustentabilidade e vai garantir
o abastecimento de água da cidade por mais 20 anos.
“Estamos num dia de boas

notícias. De manhã a confirmação da empresa que vai garantir o transporte público em
Barretos e agora a assinatura
da ordem de serviço para a retomada das obras da Estação
de Captação e Tratamento de
Água Córrego das Pedras, tão
importante, que vai nos auxiliar no abastecimento da cidade”, afirmou Paula Lemos.
“Este é um momento de es-

perança, de oportunidade para
resguardar o futuro de novas
gerações. É uma obra grande,
para ser concluída em dois anos,
período em que vamos trabalhar
muito com os poços profundos,
mas com a conclusão da nova
estação teremos economia, pois
gastaremos menos em energia
e, ao mesmo tempo, dar uma
segurança para todo o sistema”,
frisou a prefeita.

Governo do Estado vai
fornecer merenda para alunos
da rede estadual a partir da
próxima segunda-feira
O governo de São Paulo
anunciou que as escolas da rede
estadual estarão preparadas para
oferecer merenda escolar a partir da próxima segunda-feira, dia
1º de fevereiro, a todos os alunos
que estiverem na escola presencialmente, seguindo o sistema
de revezamento por conta da
pandemia do coronavírus.
Todos os estudantes poderão se alimentar nas escolas
estaduais nos dias de aulas
presenciais. Para os 770 mil
mais vulneráveis, a merenda
será servida diariamente.
A partir de 1º de fevereiro, próxima segunda-feira, as
escolas já estarão abertas para
formação e planejamento das
equipes gestoras. Por isso,
também poderão acolher os
alunos que mais precisam.
A retomada do fornecimento da merenda acontece
uma semana antes do início do
ano letivo, marcado para o dia
8 de fevereiro. A medida ocorre para atender os alunos mais
vulneráveis. Um total de 60%
dos alunos das escolas estaduais se alimentam na escola.

“Neste retorno de fevereiro, temos um limite de capacidade diária de até 35% de
estudantes. Mas aos alunos
que mais precisam, que são
aproximadamente 770 mil em
situação de maior vulnerabilidade, estaremos servindo merenda diariamente”, destacou
o secretário da Educação do
Estado de SP, Rossieli Soares.
A presença dos estudantes
nas escolas para as aulas de
todas as redes do Estado será
opcional nas fases vermelha e
laranja, as mais restritivas do
Plano São Paulo.
Nas duas primeiras semanas, as escolas da rede estadual
receberão até 35% de sua capacidade de alunos por dia. Após
esse período, se uma região estiver na fase vermelha ou laranja
do Plano São Paulo, as escolas
poderão receber diariamente até
35% dos alunos matriculados.
Na fase amarela, elas ficam autorizadas a atender até
70% dos estudantes; e na fase
verde, até 100%. Os protocolos sanitários devem ser cumpridos em todas as fases.

Em fevereiro, aluguel residencial Planejamento de insumos é uma das
pode ser reajustado em 25,71%
chaves da produtividade em 2021
Percentual corresponde à variação acumulada em 12 meses do IGP-M, que
corrige a maior parte dos contratos de locação. A recomendação é negociar

O valor do aluguel residencial de contratos em andamento, com aniversário em
fevereiro e correção pelo IGP-M (Índice Geral de Preços –
Mercado), medido pela Fundação Getúlio Vargas, poderá
ser reajustado em 25,71%.
Esse é o maior percentual
de reajuste dos últimos 18
anos. Em junho de 2003, o
IGP-M foi de 28,23%.
Com alta de 2,58% no mês
de janeiro, fecha-se o comportamento dos preços no período
de 12 meses compreendido entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021. O IGP-M é eleito
como um dos principais indicadores para reajustes contratuais por ser divulgado ainda
dentro do mês de referência.
“Apesar da alta do IGP-M
nos últimos meses, é bom enfatizar que, embora seja obrigatório o uso de um índice de
correção no contrato de locação, a lei não obriga o reajuste.
A aplicação ou não é uma prerrogativa do proprietário, caso

contrário, o não pagamento por
parte do inquilino será configurado como infração contratual.
Sendo assim, cabe a negociação entre as partes”, orienta o
advogado Jaques Bushatsky,
diretor de Legislação do Inquilinato do Secovi-SP.
Para facilitar o cálculo do
novo aluguel, o Secovi-SP divulga mensalmente o fator de atualização, que, no caso, é de 1,2571.
Para atualizar um aluguel de R$
1.500,00 que vigorou até janeiro
de 2021, realiza-se a multiplicação de R$ 1.500,00 por 1,2571,
que resultará em R$ 1.885,65,
correspondente ao valor a ser
pago no final do mês de fevereiro
ou início de março de 2021.
A recomendação do Secovi-SP é negociar. “Locador
e locatário podem chegar a

um acordo que seja vantajoso para ambas as partes. Se
o imóvel é ocupado por um
bom inquilino, que sempre
cumpriu em dia suas obrigações contratuais, o proprietário vai preferir negociar a
ter seu imóvel vazio e arcar
com os custos de manutenção
como condomínio e IPTU. E,
ainda, ter de buscar um novo
inquilino”, afirma Bushatsky.
Segundo ele, boa parte dos
locadores utiliza a renda desse
imóvel como renda familiar ou
complemento de aposentadoria. “Muitas vezes, o locador
não consegue dar desconto por
um longo período, pois também
precisa do valor do aluguel. Portanto, é aconselhável que o inquilino negocie quando de fato
necessite”, finaliza Bushatsky.

Ação acontece em todas as unidades da Coopercitrus,
com atendimentos presenciais e remotos até nesta sexta (29)
para garantir que todos os cooperados efetivem as negociações
Termina às 17h30 desta
sexta-feira (29), o Balcão do
Agronegócio Coopercitrus,
ação que tem como objetivo
beneficiar os produtores rurais no planejamento do ano
agrícola, incentivando-os a
anteciparem suas compras e
aproveitarem as condições
especiais de preços e pagamentos, além de linhas de
crédito diferenciadas.
Todas as unidades da
cooperativa, incluindo Barretos, participam da ação,
com ofertas em insumos,
defensivos, sementes, tratores, máquinas, implementos,
irrigação, além dos serviços de tecnologia agrícola e
agricultura de precisão.
O superintendente comercial de insumos da
Coopercitrus, Ricardo Izidorio, ressalta alguns destaques da ação.
“O mercado de fertili-

zantes está com instabilidade, mas nós reservamos uma
quantidade estratégica de fertilizantes para nossos cooperados aproveitarem as condições especiais. Os produtores
de soja e de milho estão aproveitando bem o barter (operação de troca da produção por
produtos e serviços), que está
com as melhores paridades do
mercado. Esse é um bom momento para fechar as melhores variedades de sementes”,
indica Izidorio.

O Balcão do Agronegócio
teve início antecipado, no dia
25 (na última segunda-feira),
para garantir que todos os
cooperados possam aproveitar as condições especiais e
fazer suas negociações.
A cooperativa preparou
sua equipe técnica e comercial para realizar atendimentos remotos e presenciais, seguindo todos os
protocolos de segurança. O
horário de atendimento é
das 7h30 às 17h30.
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Cartórios de Barretos apontam aumento de 20% nos óbitos por causas respiratórias em 2020

A pandemia causada pelo
novo coronavírus, que atingiu
em cheio o Brasil e já causou
a morte de mais de 200 mil
pessoas, aumentou em 20,5%
o número de óbitos por doenças respiratórias na cidade
de Barretos, que passaram de
482 para 581, na comparação
entre 2019 e 2020.
Entre as doenças deste tipo,
as “Causas Indeterminadas”
explodiram, registrando crescimento de 142%. Já a Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), sem registro em 2019,
totalizou 9 casos em 2020.
Os dados do Portal da Transparência, plataforma administrada pela Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil), mostram que as mortes registradas
pelos Cartórios de Barretos em
2020 totalizaram 1.435.
O número de óbitos registrados em 2020 pode aumentar ainda mais, assim como a

variação da média anual, uma
vez que os prazos para registros
chegam a prever um intervalo
de até 15 dias entre o falecimento e o lançamento do registro no Portal da Transparência.
Entre os óbitos causados
por doenças cardíacas, muitas vezes relacionados à COVID-19, a comparação entre
2019 e 2020 aponta um aumento de 18,2%, passando de
214 para 353. Entre as doenças do coração, o registro que
apontou maior crescimento foi
o de mortes por “Causas Cardiovasculares Inespecíficas”,
que cresceu 76,6% entre os
anos, sendo que o aumento dos
óbitos em domicílio é uma das
explicações para o diagnóstico
inespecífico das mortes causadas por doenças do coração.
No estado de São Paulo, as
doenças respiratórias cresceram 27,5% no mesmo período
comparativo. A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

registrou aumento de 723% e as
Causas Indeterminadas, 26,7%.
Em relação às doenças cardíacas, a comparação entre os dois
anos mostra um crescimento
de 6,4%, com a maior alta por
Causas Cardiovasculares Inespecíficas, 50%.
MORTES EM
CASA DISPARAM
O receio das pessoas frequentarem hospitais ou mesmo
realizarem tratamentos de rotina durante a pandemia, assim
como a falta de leitos em momentos críticos da COVID-19
no Brasil, fez com que o número de mortes em domicílio disparasse no município de Barretos quando se comparam os
anos de 2019 e de 2020, registrando um aumento de 31,7%.
As mortes por “Causas Respiratórias” fora de hospitais
cresceram 14,8%, sendo que as
“Causas Indeterminadas” registraram a maior variação, 140%.
Também aumentaram os

óbitos por “Insuficiência Respiratória”, 120%. Os registros
de óbitos, feitos com base nos
atestados assinados pelos médicos, apontam que seis moradores do município morreram
de COVID-19 em suas casas,
no ano de 2020.
Os óbitos por “Causas Cardíacas” fora de hospitais também cresceram em 2020, com
registro de aumento de 61,5% na
comparação com o ano anterior.
Neste tipo de doença, o maior
aumento se deu pelas chamadas
“Causas Cardiovasculares Inespecíficas”, com 311%, muito
em razão de o falecimento ocorrer sem assistência médica, dificultando a qualificação da doença. Também cresceram os óbitos
em casa por Acidente Vascular
Cerebral (AVC), 33,3%.
Já em nível estadual, os
óbitos em domicílio cresceram 15,3% no mesmo período
comparativo, aumentando em
1.600% as mortes por SRAG,

11,6 por Septicemia e 47,9
por Causas Indeterminadas.
De acordo com os atestados
médicos, 1.492 paulistas morreram de COVID-19 em suas
casas. Os óbitos por Causas
Cardíacas fora de hospitais tiveram alta de 22,4% em 2020.
As Causas Cardiovasculares
Inespecíficas (118%) e o AVC
(18,6%) aparecem em seguida.
PRAZOS DO REGISTRO
Mesmo a plataforma sendo
um retrato fidedigno de todos
os óbitos registrados pelos Cartórios de Registro Civil do país,
os prazos legais para a realização do registro e para seu posterior envio à Central de Informações do Registro Civil (CRC
Nacional), regulamentada pelo
Provimento nº 46 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), podem fazer com que os números
sejam ainda maiores.
Isto porque a Lei Federal 6.015/73 prevê um prazo
para registro de até 24 horas

do falecimento, podendo ser
expandido para até 15 dias em
alguns casos.
Durante a pandemia, normas excepcionais em alguns
Estados expandiram ainda
mais este prazo. A Lei 6.015/73
prevê um prazo de até cinco
dias para a lavratura do registro de óbito, enquanto a norma
do CNJ prevê que os cartórios
devam enviar seus registros à
Central Nacional em até oito
dias após a efetuação do óbito.
A COVID-19 é uma doença
altamente contagiosa que já deixou quase 2 milhões de mortos
no mundo. A primeira morte em
decorrência da infecção pelo
novo coronavírus foi registrada
no Brasil no dia 16 de março.
Entre seus sintomas, estão
tosse seca, coriza, dor no corpo
e febre, todos os sintomas muito
semelhantes aos apresentados em
casos de gripes e resfriados. Mais
de 200 mil pessoas já faleceram
no Brasil vítimas da doença.

