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O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB
São Paulo, esclarece sua visão e da OAB São Paulo, sobre a atuação da advocacia neste período de pandemia de COVI-19 ou
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Hospital de Amor estima queda de R$ 11
milhões na arrecadação e mobiliza campanha
A meta da campanha, chamada #MomentodeAmar, é
arrecadar R$ 5 milhões que serão investidos na manutenção
dos atendimentos e na compra
de equipamentos de segurança
aos funcionários e pacientes
da Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus.
As doações são recebidas
pelo site e podem ser feitas por
depósito bancário, boleto ou
usando o cartão de crédito. A
previsão do hospital é que, com a
pandemia da Covid-19, a instituição sofra uma queda de até R$ 11
milhões na arrecadação mensal.
“A gente realmente precisa desse suporte da sociedade
para manter o serviço aberto e
com a excelência para os nossos pacientes que tanto precisam”, disse a coordenadora
de campanha da instituição,
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Larissa Mello.

Carlão do Basquete se filia ao PSD

Prefeitura reforça equipe de
profissionais na UPA para
atendimentos no feriado prolongado

A prefeitura de Barretos, por meio da secretaria
municipal de Saúde, confirmou que não haverá funcionamento das Unidades
Básicas de Saúde neste final de semana prolongado,
nesta sexta-feira (10), sábado (110 e domingo (12).
O fechamento é devido ao
feriado da Semana Santa.
Para os atendimentos de
qualquer problema de saúde
por parte da população, o cidadão deve dirigir-se a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento), localizada na Via
Conselheiro Antônio Prado.

De acordo com o secretário de Saúde, Alexander
Stafy Franco, “o número de
profissionais para os atendimentos na UPA neste período está reforçado”.
O secretário ressalta,
ainda, que “neste momento
de pandemia, as pessoas só
devem procurar o atendimento de saúde em caso de
extrema necessidade. Sintomas gripais não são causas
para procurar a UPA. Quanto menos circulação houver
no Pronto Atendimento,
melhor para a saúde de todos”, alertou o secretário.

Unidade de Saúde do Chistiano
Carvalho passa a funcionar até 20 horas

O vereador Carlos Henrique dos Santos, o “Carlão do Basquete”, assinou ficha de filiação
ao PSD, partido do pré-candidato a prefeito, Raphael Dutra. Para Carlão, o PSD é um dos
partidos que sobreviverão na reforma política. “É a primeira vez que lança um candidato a
prefeito na cidade. É um partido democrático que ouve a opinião de todos”, disse o vereador,
afirmando que concorrerá à reeleição no legislativo. A presidente do diretório municipal do
PSD, Natália Girardi, ficou feliz com o ingresso de dois atuais vereadores ao partido.

Governo paga benefício do Merenda em
Casa a 3,2 mil alunos da região de Barretos
O Governador João Doria confirmou o primeiro pagamento referente ao mês de abril do programa
Merenda em Casa. Cerca de 3,2
mil estudantes da rede estadual de
Barretos vão receber subsídio no
valor-base de R$ 55 mensais para
a compra de alimentos.
Em todo o estado, o benefício
é oferecido a 732 mil estudantes
cujas famílias recebem o Bolsa Família ou vivem situação de extrema
pobreza e não recebem o benefício
federal, de acordo com o Cadastro
Único do Ministério da Cidadania.
Durante dois meses, o benefício para 113 mil estudantes mais
carentes será dobrado e passará
para R$ 110. Este complemento
vem por meio de parcerias público-privadas.
O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo e será oferecido

enquanto as aulas da rede pública
estadual permanecerem suspensas.
O pagamento será feito por
meio do aplicativo PicPay, que
pode ser usado em qualquer smartphone. O cadastro no aplicativo
deve ser realizado no nome do
responsável pela família de cada
estudante com direito ao subsídio.
PASSO A PASSO
- Pesquise por “PicPay” nas
lojas virtuais Apple Store (para
dispositivos iOS) ou Google
Play (para dispositivos Android)
e faça o download do aplicativo.
- Crie uma conta no PicPay
com seu nome, CPF e data de
nascimento.
- Valide sua identidade. O
usuário receberá notificações no
aplicativo pedindo o envio de
uma selfie e uma foto do RG ou
carteira de habilitação. A medida
garante a segurança do usuário

no aplicativo e a confirmação
da família como beneficiária do
programa.
- Após a confirmação da selfie
e do documento, o benefício é creditado na conta PicPay do usuário.
COMPRA DE ALIMENTOS
- Não é necessário ter conta
bancária ou cartão de crédito. É
possível sacar o dinheiro em um
caixa eletrônico da rede 24Horas
e transferir o valor para outras
contas, sem taxa adicional.
- O subsídio de R$ 55 será disponibilizado até o último dia útil
do mês, sem descontos de taxas.
- Os beneficiários poderão
fazer pagamentos por meio do
celular em mais de 2,5 milhões
de estabelecimentos que aceitam
PicPay. As lojas são identificadas
por placas com o QR Code do
aplicativo ou no próprio sistema
de buscas da ferramenta digital.

Desde a última segunda-feira (6), a prefeitura estendeu o horário de funcionamento da Unidade de Saúde (ESF) “Dr Paulo Prata”, localizada no
bairro Christiano Carvalho. Os atendimentos para os cadastrados do território passam a acontecer de segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas, e aos
sábados, das 7 às 13 horas. A medida adotada faz parte do Programa Saúde na Hora, visando o aumento de horários de acesso para a população que
trabalha e que não consegue ir ao local dentro do horário, das 7 às 17 horas.

Como fica a guarda
compartilhada dos filhos
durante a quarentena?

Pais divorciados, guarda
compartilhada dos filhos, etc.
Como equacionar essa realidade tão presente nos dias atuais à
recomendação da Organização
Mundial de Sáude, para que
famílias fiquem em isolamento
familiar para conter o contágio
do corovírus? E como ficam as
visitas combinadas quando a
guarda é de um só?
“Trata-se de um momento
muito delicado, por isso é necessário seguir todas as reco-

mendações dos órgãos de saúde. O isolamento é importante,
pois, evita que os jovens funcionem como vetores e também
possam contrair o vírus”, diz a
advogada e professora do curso
de Direito do Unifeb, na área
do Direito de Família, Letícia
de Oliveira Catani Ferreira.
“Nessa esteira, creio que a
vida seja o direito mais importante nesse contexto que vivemos”, pontuou Letícia Catani.
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Mutirão de
limpeza no
Newton Siqueira
Sopa recolhe
quase quatro
toneladas de lixo
e 15 caminhões
de entulhos
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Unifeb mantém e
reforça atendimento
on-line a estudantes
e interessados
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Governo extingue
PIS-Pasep e libera
R$ 1.045 para
saque do FGTS
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Editorial

O exercício da advocacia e o
combate ao novo Coronavírus

Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, esclarece sua visão e da OAB São Paulo,
sobre a atuação da advocacia neste período de pandemia de COVI-19 ou coronavírus. Segue.
Recentemente deu-se origem à Deliberação nº 8 do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, segundo
a qual “I – a medida de quarentena instituída pelo Decreto
64.881/2.020, não se aplica: a)
às atividades internas de escritórios de advocacia ou contabilidade, com fechamento do
ingresso ao seu interior, ressalvado o acesso dos clientes”.
Naquilo que toca à OAB
SP e à CAASP, convém destacar que a mencionada deliberação nada mais fez do que
cumprir com fidedignidade o
mandamento constitucional
constante do artigo 133 da
Constituição Federal.
Ora, como a advogada e o
advogado são indispensáveis
ao funcionamento da Justiça e
correspondendo o Poder Judiciário a uma atividade essencial, mesmo nos momentos de
exceção como o que estamos a
enfrentar, nenhum cabimento
teria a imposição de restrição
de livre trânsito e acesso aos
meios necessários ao exercício da advocacia, dentre os
quais estão os escritórios com
os equipamentos e documentos que neles se encontram.
Não se quer com isso dizer
que a advocacia esteja liberta do
cumprimento das medidas médi-

co-sanitárias determinadas pelas
autoridades no combate à malfadada pandemia do Coronavírus.
Muito pelo contrário, esta
secional já se manifestou no
sentido de que todos devem
conduzir suas ações preservando o isolamento social e
praticando os hábitos de higienização recomendados.
O Sistema OAB e a advocacia devem adotar providências imediatas e o quanto
possíveis para a execução das
suas indispensáveis atividades
por meio de trabalho remoto,
tudo como forma de preservar
a saúde de todos, mas obviamente sem desconsiderar, por
exemplo, que a advogada e o
advogado precisam entrevistar-se com seus clientes e dirigir-se às autoridades, praticando diligências e tendo acesso
a documentos para a proteção
dos cidadãos que representam.
Alguém questiona a essencialidade da advocacia
para cuidar, dentre tantas outras, de postulações em favor
de alimentos, de tratamentos
médicos, da preservação de
liberdades e do acesso a benefícios previdenciários? É evidente que não.
Não se tem dúvida de que os
escritórios que possuem muitos
profissionais da advocacia em

seus quadros devem operar
preservando cuidados com a
saúde, inclusive, com a sensibilidade de compreender que não
faz sentido algum impor jornada presencial quando é possível
a prática de home office.
Notadamente nesse momento onde todos estão a
destinar atenção redobrada a
familiares e dependentes que
permanecem em isolamento
social, com inegável sobrecarga de afazeres e de tensões
àqueles que têm idosos e pessoas dos grupos de risco sob
suas responsabilidades.
Há quem tem medo de dizer que a advocacia deve seguir com suas funções, cumprindo sua missão de atividade
indispensável à Justiça e de
que as advogadas e os advogados não podem ser cerceados
nas prerrogativas que lhes habilitam defender os fundamentais direitos de cidadania.
Esse, definitivamente, não é
o caso OAB SP e da CAASP.
E tampouco foi do Governo do
Estado de São Paulo quando
deu origem à Deliberação nº 8,
cônscio que se mostrou ser da
necessidade de respeito à Constituição Federal e ao cidadão.
Essa é a razão pela qual oficiamos o Governo do Estado
para que com urgência escla-

reça o seu encaminhamento
quando revogou a citada Deliberação 8, o que acreditamos
ter ocorrido para a emissão de
orientação ainda mais clara e
consentânea com o ordenamento constitucional vigente.
Isto é, de que não se pode
impor restrição ao exercício
da advocacia quando rigorosamente cumpridos os cuidados médicos-sanitários exigidos no momento pandêmico.
Por fim, um recado e um
pedido. O recado de que a
OAB SP e a CAASP sempre
estarão ao lado do cidadão e,
por consequência, da advocacia, com os braços estendidos
aos integrantes dos poderes
constituídos que defendam o
Estado Constitucional Democrático de Direito e os direitos
de cidadania, mas sem qualquer subserviência a quem
quer que seja.
O pedido de união, responsabilidade, serenidade, trabalho e fé em Deus, deixando de
lado os embates ideológicos,
políticos, partidários e institucionais, para que juntos consigamos preservar a saúde de
todos, combatendo com destemor a proliferação da Covid-19 e salvaguardando com
coragem a indispensabilidade
da advocacia.

Opinião

Fé e tradições populares da Sexta-feira Santa
As celebrações da Semana Santa são universais e, na
liturgia da Igreja Católica,
constituem um tempo forte de
manifestações de profunda fé.
Esse tempo também é riquíssimo em tradições populares,
com particularidades regionais por todo o Brasil.
Da minha infância no sítio “Pé da Serra”, município
de Capitólio (MG), trago diversas lembranças marcantes
desse tempo litúrgico. Como
a maioria das pessoas que moravam na zona rural por volta
do ano de 1960, minha mãe e
meu pai viviam e transmitiam
para os filhos uma religiosidade mais voltada para as tradições, por conta da dificuldade
de locomoção para as celebrações na cidade.
Lembro-me que a “Sexta-feira da Paixão” era o ponto
alto da Semana Santa. Dia de
jejum, silêncio, oração e muito respeito, sem espaço até
para as mais inocentes brincadeiras de crianças.

Ninguém podia trabalhar
e, por isso, desde as primeiras horas, notava-se que era
um dia diferente. Os bezerros
não estavam apartados das
vacas e podiam mamar todo o
leite; não tomávamos o café
da manhã, o almoço era mais
leve, sem carne, e todos deviam comer com moderação.
Era dia de jejum e somente as
crianças abaixo de sete anos
estavam liberadas.
Para garantir o silêncio e
recolhimento, meu pai tirava
as pilhas do rádio, único meio
de comunicação que tínhamos, e as cordas do violão e
do cavaquinho. Se alguém
fosse surpreendido cantarolando, sorrindo ou falando
alto, bastava um olhar do pai
ou da mãe, para se recompor.
Lembro-me que certo dia
desses, estava brincando no
quintal com um carrinho e
minha mãe me repreendeu,
dizendo que “ferir a terra era
ferir o próprio Cristo”.
Ela explicou que nem var-

Quality
in Copy

Xerox A3 e A4,
Plastificação,
Encadernação,
Impressão colorida
e preto e branco

(17) 3324-4846
EXPEDIENTE

LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br
Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves
Circulação
Barretos, Colina e Colômbia
Jornal A Cidade - Barretos e Região

Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118,
Centro, Barretos-SP

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

ria o chão porque na Sexta-feira Santa, a terra abrigava
o corpo de Jesus, que morreu
crucificado. Fiquei constrangido, mas logo ela me disse
com um afago materno: “você
é inocente, meu filho”.
Com o passar do tempo, em
minha família, essas tradições
foram dando lugar à conscientização e a uma religiosidade
mais esclarecida pela catequese. Passamos a compreender
as riquezas do Tempo Pascal
e a valorizar a celebração da
ressurreição de Jesus, com fé,
esperança e amor.
Aí os bezerros já não
tinham mais todo o leite,
porque a metade era retirada para doar aos pobres da
cidade, que faziam uma caminhada de seis quilômetros
para garantir o alimento no
sítio do meu pai.
As músicas religiosas ganharam espaço e brincadei-

ras moderadas passaram a ser
permitidas, sem perder o clima de recolhimento e oração.
Aos poucos, fomos nos
adaptando ao que a Igreja
prega: que essas práticas tradicionais nos conduzam à
verdadeira liturgia, centrada
no Tríduo Pascal, que faz memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.
José Expedito da Silva
Jornalista e apresentador
do Jornal Café da Manhã, pela
Rádio Canção Nova

Garantia de futuro

A teleconferência realizada
pelo presidente Jair Bolsonaro
com os governadores, em 25
de março, evidenciou absoluta
falta de sinergia entre os representantes do Executivo no País
para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e suas consequências socioeconômicas.
Numa conjuntura global de
extrema dificuldade, que, dependendo da duração do contágio, poderá constituir-se em
uma das mais graves crises de
muitas gerações, o que menos
interessa é o apego ao poder e
às pretensões políticas.
O Brasil precisa de menos
polêmica e mais ação, menos
discurso e mais sintonia por
parte dos ocupantes de cargos
eletivos. E é preciso que façam
isso com responsabilidade, serenidade e firmeza, para que
não passem à sociedade a inoportuna sensação de que estamos sem liderança, em especial
neste momento em que o Estado deve mostrar-se presente.
É hora da antítese ao velho
ditado de que “em casa que
falta pão, todo mundo briga e
ninguém tem razão”. Ou seja,
é preciso entendimento, paz
e bom senso para enfrentar a
calamidade, pois, ante o clima
de confronto entre os governantes, é natural que a população fique angustiada.
Empresários e trabalhadores assistem perplexos ao
triste espetáculo do dissenso
e desarmonia protagonizado
pelas autoridades.
Com racionalidade e humildade, é preciso um grito
de alerta em favor da vida e
da manutenção dos empregos
e renda dos brasileiros, o que
somente será possível com a
preservação das empresas.
Elas, responsáveis em sua
esmagadora maioria, já têm
implantado medidas concretas
para proteger seus colaboradores, buscando, ainda, não prejudicar o aspecto econômico,
garantindo -- no limite da possibilidade de cada uma -- salários
e benefícios. Cabe enfatizar que
o maior patrimônio de todas as
organizações é representado
pelas pessoas, e o empresariado
tem consciência disso.
Vê-se, lamentavelmente, que alguns têm relativizado as consequências da
Covid-19 e banalizado até a
quantidade de mortes. Atitude errada, pois não se pode
pôr preço à vida. Por isso, é
lúcida a posição cuidadosa
da classe empresarial quanto às consequências do novo
coronavírus para a saúde e o
futuro dos trabalhadores.

Nesse contexto, buscam-se soluções responsáveis,
equilibradas, viáveis e sem
riscos para o retorno ao trabalho e à produção.
Os brasileiros querem organizar-se para empreender
ações concretas, realistas e
seguras. Em meio à grande
emergência nacional e global,
é despropositada a beligerância política. Essa postura está
deslocada da realidade, agravando a tomada de decisões
eficazes diante do falso dilema entre vida e economia.
Respostas são necessárias.
Governar, assim como gerir
empresas, implica, necessariamente, capacidade de encontrar soluções para crises.
Desta forma, com foco total na
realidade presente, devem ser
balizados, considerando-se as
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e autoridades do setor no País,
o prazo e os cuidados necessários para o retorno ao trabalho.
Uma volta sem planejamento, estratégia e responsabilidade, poderia ser desastrosa, pois o recrudescimento
do contágio comunitário geraria problema socioeconômico ainda mais grave.
Há referências de outros
países que demoraram em impor o isolamento ou se precipitaram na retomada das atividades, nos quais os danos à saúde
e à economia agravaram-se.
O momento é de união de todos os brasileiros, a começar por
seus governantes. Vamos usar as
redes sociais com grandeza de
espírito e boa vontade, banindo
fake news e trocando mensagens úteis, de encorajamento e
esperança. Com civismo, cobremos dos políticos que honrem
os votos que lhes demos.
Também devemos assumir
nossa responsabilidade como
cidadãos. Vamos apoiar e enaltecer os profissionais da saúde,
da segurança pública, da coleta do lixo, da infraestrutura,
do campo, do abastecimento e
da indústria, que estão lutando
por todos nós neste momento.
É hora de relegar o apego
a cargos e deixar de lado a
vaidade. Precisamos, mais do
que nunca, de humildade, de
nos perceber como gente, um
povo corajoso e solidário na
guerra da humanidade contra
a pandemia da COVID-19.
Josué Gomes da Silva
Presidente da Coteminas, é
engenheiro civil pela Universidade
Federal de Minas Gerais, bacharel
em direito pela Universidade
Milton Campos e tem MBA na
Universidade de Vanderbilt (EUA).
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Você é responsável pela sua felicidade. Cuida do teu coração, arruma essa bagunça que tá dentro da tua alma. Não
fica aí sentado esperando que alguém chegue e te cure. Se ame, é dentro do teu próprio amor é que tu vai encontrar a cura.” (Autor desconhecido)

O domingo (12) vai ser dia de Sandrinha Bonfim
brindar mais um ano de vida, e claro, que esse brinde
será ladeada de pessoas especiais, como o noivo Raphael
Queiroz, dos pais e amigos. Tudo de bom!!!

Parabéns para Marcelo Belini que completou idade nova segunda-feira (6), onde recebeu felicitações de amigos e familiares!!!

As 12h55 da tarde do dia 08 de abril de 2020 chegou ao mundo, pesando 3.815 e 50,5 centímetros, Liss Barbosa de Freitas.
A princesinha é filha do casal André Luiz Barbosa de Freitas
e Gisele Aparecida de Freitas, que completa o time dos filhos
Karen Batista de Freitas, 15 anos e André Luiz Barbosa de
Freitas Júnior. Felicidades a família!!!

A segunda-feira (6) foi de
festa em torno
de Mariana
Gonçalves
Pereira Ramos
que fez 10
anos. Os mimos e paparicos ficaram
por conta dos
pais Augusto e
Karlene, do irmão Augusto
Neto, familiares, e as felicitações dos
amiguinhos.
Parabéns!!!

Na última quarta-feira (8),
Gustavo Rodrigues celebrou
mais um aniversário. Ele
que adora uma festa, mas
em tempos de quarentena,
a sua melhor comemoração foi ficar em casa com a
esposa Bruna e a filha Ísis,
recebendo as felicitações
de familiares e amigos.
Parabéns Gustavo!!!
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Mutirão de limpeza no Newton Siqueira Sopa recolhe
Sensei Motta se filia ao PSD
quase quatro toneladas de lixo e 15 caminhões de entulhos e é pré-candidato a vereador
Uma ação em conjunto entre as secretarias municipais
de Meio Ambiente, Obras,
Ordem Pública, Saúde, Comunicação e o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) realizou um mutirão de
limpeza nas áreas internas e
externas do Condomínio Newton Siqueira Sopa, no início
desta semana.
O mutirão da zeladoria urbana, promovido pela prefeitura de Barretos, atendeu a um
pedido do Controle de Vetores
do Município para evitar criadouros do mosquito transmissor da Dengue e de outros animais e insetos peçonhentos,
além da prevenção higiênica
do coronavírus.
Foram realizadas obras de
retirada do lixo doméstico, de
bagulhos, entulhos, a raspagem, capina e roçada das áreas
verdes comuns, podas de árvores, serviço de tapa-buracos e
desobstrução de bueiros e bo-

cas de lobo, além de outros
serviços, como a nebulização
contra o mosquito da Dengue.
As equipes da prefeitura

retiraram, ao todo, mais de 3,5
toneladas de lixo orgânico, retiradas pela empresa de coleta
de lixo da cidade, além de 15

caminhões de resíduos volumosos, como galhos, entulhos
de construção civil e até móveis inutilizados.

Com a presença da presidente do diretório municipal
do PSD, Natália Girardi, o
sensei Huelder Motta assinou
ficha de filiação ao partido.
“O PSD é um partido em
franco crescimento em todo
Brasil e está ganhando força
e robustez na nossa região.
A vinda do Motta vai contribuir muito para o fortalecimento do partido no município”, disse Girardi.

Motta acredita que Raphael
Dutra possa contribuir para o
crescimento de Barretos. “Sua
liderança traz condições reais de
geração de empregos e renda.
Firmei o compromisso de trabalhar pelo esporte e por empregos
para os jovens”, afirmou Motta.
O professor de jiu-jitsu
acredita ser necessário renovar o cenário político e defenderá os interesses da população na Câmara Municipal.

“Adiar eleições pode abrir
precedente perigoso”, diz Rodrigo Maia Euripinho propõe moto
Para presidente da Câmara dos Deputados, seria possível que as eleições municipais fossem realizadas no início de novembro
Devido aos efeitos da pan- que o presidente Bolsonaro
demia de coronavírus, mi- não terá maioria no parlamennistros do Tribunal Superior to nunca, mas, no futuro, uma
Eleitoral (TSE) estudam a prorrogação de mandato abre
possibilidade de adiar as elei- um precedente de um presições para, no máximo, de- dente, que seja forte no parzembro de 2020. A definição lamento, encontre uma falsa
do dia do pleito deve ser to- briga com a China, por exemmada até junho.
plo, e prorrogue seu próprio
Para Maia, o “mandato é mandato”, afirmou Maia.
sagrado, porque pode gerar
Para ele, caso a crise do
problemas na democracia no coronavírus chegue até seO presidente da Câmara municipais agendadas para futuro”, e adiar as eleições para tembro, seria possível que as
dos Deputados, Rodrigo Maia outubro deste ano, desde que 2021 abriria um “precedente eleições municipais fossem
(DEM-RJ), afirmou, em en- o pleito ocorra ainda em 2020, perigoso para uma democracia realizadas no início de novembro, em vez do início de
trevista exclusiva ao Canal durante o período vigente de jovem como a nossa”.
“Fico muito preocupado, outubro, como atualmente esLivre (Bandeirantes), que é mandato dos atuais vereadonão nesse caso, porque acho tão previstas.
favorável a adiar as eleições res e prefeitos.

Educação Municipal de Barretos disponibiliza plataforma
de estudos a distância para período de quarentena
Devido a suspensão das
aulas presenciais e procurando amenizar os prejuízos educacionais causados em virtude da pandemia COVID-19,
a prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta semana a disponibilização
de uma plataforma com atividades optativas, oferecendo
oportunidade de aprendizado
e permitindo que os estudantes do Sistema Municipal de
Ensino possam manter uma
rotina de estudos.
A ação é realizada através do CEFORPE (Centro de
Formação dos Profissionais
da Educação) e o Núcleo de
Tecnologia, com o objetivo de
oferecer, também, uma participação mais efetiva das famílias nesse processo de aprendizagem.

“É importante ressaltar
que esse material não precisa ser impresso, é optativo,
estará disponível para todos
os estudantes, com atividades divididas por ano e com
a orientação dos coordenadores responsáveis por cada segmento”, observou a secretária
municipal de Educação, Valéria Recco.
O acesso a plataforma
deve ser feito pelo link: http://
educacao.barretos.sp.gov.br/
home/index.php?Link=clicou_aprendeu. Em seguida,
aparecerá uma pagina azul e
bastará clicar na fase (Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 ou Ensino Fundamental 1) e o ano de estudo
em curso.
“Esperamos que esse conteúdo seja bem utilizado e
venha contribuir para enri-

quecer, ainda mais, a aprendizagem dos alunos do sistema

municipal de ensino”, ressaltou Valéria Recco.

socorristas (motolâncias)
no município

O vereador Olímpio Jorge
Naben (Euripinho) solicitou,
novamente, à administração
municipal, para que o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de Barretos,
possa contar com moto socorristas (motolâncias), tornando
mais ágeis os atendimentos às
chamadas de emergência.
O Ministério da Saúde
implantou, através da Portaria nº 2.971/GM, de 8 de dezembro de 2008, o serviço de
“motolâncias”, realizado com
motocicletas equipadas e integrado à frota do SAMU, para
o atendimento rápido, principalmente das pessoas acometidas por agravos agudos,
denominados tempo-dependentes. Esse serviço implantado em diversas cidades brasileiras, reduziu pela metade o
tempo dos atendimentos.

Na proposta, o vereador
salienta que, no intuito de
garantir a maior abrangência possível e o menor tempo
de chegada ao local de atendimento, alguns municípios
que contam com o serviço de
moto socorristas (motolâncias), relatam que a agilidade
na chegada dos atendimentos
solicitados, principalmente
em horários de pico do trânsito, tem sido essencial no socorro às vítimas.
“É importante ampliar o
atendimento de primeiros socorros no município, sendo de
grande valia a aquisição dessa motocicleta, pois, muitas
vezes, a ambulância está em
outro atendimento deixando
a área descoberta e o serviço ágil da moto irá contribuir
para melhoria do atendimento”, disse Euripinho.
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Enem 2020: está aberto o prazo para pedidos
de isenção de taxa e justificativas de ausência
Estudantes de baixa renda podem solicitar a gratuidade da taxa, cujo
valor é de R$ 85. Inscrições para o Enem 2020 abrem em maio

Desde a última segunda-feira, 6 de abril, estudantes
de baixa renda já podem solicitar isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2020.
O prazo vai até o dia 17 de
abril, tanto para a prova tradicional quanto para a digital.
Os pedidos devem ser feitos pela Página do Participante, mas alguns estudantes
reclamaram que não estão conseguindo acessar o sistema,
porque está dando incompatibilidade entre o CPF e a data
de nascimento informada.
O Brasil Escola também
tentou acessar o sistema e o
erro, de fato, ocorre. Entramos em contato com o Inep,
mas até o momento não recebemos uma resposta.
A gratuidade da taxa do
Enem 2020 é exclusiva para
três grupos de estudantes:
- Que estão no último ano do ensino médio em escola pública;
- Que cursaram todo o ensino
médio em escola pública ou
em colégio particular como
bolsista integral e que tenham
renda familiar mensal de até
1,5 salário mínimo por pessoa
(R$ 1.567,50);
- Que possuem renda familiar
mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50)

ou total de até três salários mínimos (R$ 3.135) – neste caso é
necessário informar o Número
de Identificação Social (NIS).
JUSTIFICATIVA
DE AUSÊNCIA
Os estudantes de baixa
renda que conseguiram a isenção de taxa no Enem 2019 e
não compareceram às provas
deverão justificar a ausência
para terem o benefício novamente no Enem 2020. Quem
não tem a intenção de participar do Enem este ano não precisa justificar.
O prazo para justificar ausência é o mesmo da isenção:
até 17 de abril. A justificativa
deve ser acompanhada de documentos que comprovem o
motivo da ausência. Os motivos aceitos são:
- Acidente de Trânsito;
- Assalto ou furto;
- Casamento;
- Morte na família;
- Acompanhamento de cônjuge;
- Saúde ou emergência médica;
- Maternidade;
- Paternidade;
- Privação de liberdade (prisão);
- Trabalho;
- Intercâmbio acadêmico;
- Atividade curricular.
DOCUMENTAÇÃO
Os documentos para isenção de taxa e justificativa de

ausência devem ser digitalizados e enviados nos seguintes
formatos: PDF, JPG ou PNG
– tamanho máximo de 2MB.
O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) analisará a
documentação e, a qualquer
momento, poderá pedir outros
documentos comprobatórios.
Se for constatada alguma informação falsa, o participante
será excluído do Enem e terá
que arcar com os custos referentes à taxa de inscrição,
além de poder responder criminalmente.
RESULTADO
No dia 24 de abril, o Inep
irá divulgar o resultado dos
pedidos de isenção de taxa e
das justificativas de ausência.
Quem tiver a solicitação negada poderá entrar com recurso
entre os dias 27 de abril e 1º de
maio. Os resultados finais se-

rão liberados no dia 7 de maio.
A aprovação da isenção não
significará a inscrição automática no Enem 2020, devendo os
beneficiados se inscrever entre
11 e 22 de maio. A taxa para os
não isentos será de R$ 85.
ENEM 2020
Pela primeira vez, o Enem
contará com provas digitais.
Elas serão aplicadas nos dias 11
e 18 de outubro, antes das provas impressas, marcadas para os
dias 1 e 8 de novembro. A outra novidade do Enem 2020 é a
obrigatoriedade de enviar uma
foto digital no ato de inscrição.
Poderão participar do
Enem Digital 2020 apenas os
estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio ou
já concluíram o ensino médio,
exceto pessoas que necessitam de atendimento especial.
Até 100 mil inscritos poderão
fazer a prova digital.

Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) prorroga
vencimento das parcelas do ICMS
e do ISS para contribuintes
Em reunião virtual feita nessa sexta (3) ficou acordado que os prazos para pagamentos das guias de
abril, maio e junho foram adiados por 90 dias

Com voto favorável de
São Paulo, o Comitê Gestor
do Simples Nacional (CGSN)
aprovou medida que permite
o adiamento do vencimento
das parcelas do ICMS e do
ISS devida pelas empresas do
Simples Nacional.
O acordo estabelece que
os vencimentos de 20/4, 20/5
e 20/6 serão prorrogados por
90 dias.
Desta forma, o tributo estadual (ICMS) e municipal
(ISS) apurados no Programa Gerador do Documento
de Arrecadação do Simples
Nacional - Declaratório (PGDAS-D) e Programa Gerador do DAS para o MEI
(PGMEI) ficam prorrogados
da seguinte forma:
- o Período de Apuração

Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril
de 2020, fica com vencimento
para 20 de julho de 2020;
- o Período de Apuração
Abril de 2020, com vencimento original em 20 de
maio de 2020, fica com vencimento para 20 de agosto de
2020; e
- o Período de Apuração
Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 20 de setembro
de 2020.
Vale ressaltar que essa
decisão é válida para a partir deste mês. Portanto, quem
não recolheu os impostos em
março, relativos à apuração
de fevereiro, não está coberto pelo adiamento de prazo.

População brasileira é convocada a
Especialista esclarece como
lutar contra mosquito Aedes aegypti fica a guarda compartilhada dos
A mobilização de toda a sociedade é fundamental para vencermos a
luta contra o mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya

“Juntos somos mais fortes”. A mobilização de toda a
sociedade é fundamental para
vencermos a luta contra o
mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya.
No ano passado, só o número
de casos de dengue cresceu mais
de 600% em relação a 2018.
Por isso, o secretário de
Vigilância em Saúde do ministério da Saúde, Wanderson
Kleber, está convocando toda
a população para acabar com
o mosquito.
“Estamos com a oportunidade de eliminar os criadouros dos domicílios, como os
pratos de vasinhos de planta,
garrafas vazias e outros resíduos, tirando 10 minutos da
rotina, ao chegar em casa do
trabalho ou durantes os fins

de semana. Em todo pequeno
local, o mosquito tem capacidade de botar os ovos e ser um
criadouro”, disse o secretário.
A população pode realizar
mutirões e engajar a família,
os amigos e os vizinhos. Podem ser usados carros de som,
redes sociais ou qualquer outro
meio de comunicação efetivo

para chamar toda a vizinhança.
“Agentes de endemias,
agentes comunitários e outros
profissionais que trabalham na
eliminação dos focos podem
ser importantes aliados nessa
batalha. E não se esqueça: utilize equipamento de proteção
individual nas atividades de
limpeza”, diz o comunicado.

filhos durante a quarentena

Pais divorciados, guarda
compartilhada dos filhos, etc.
Como equacionar essa realidade tão presente nos dias atuais
à recomendação da Organização Mundial de Sáude para que
famílias fiquem em isolamento
familiar para conter o contágio
do corovírus? E como ficam as
visitas combinadas quando a
guarda é de um só?
A advogada e professora do
curso de Direito do Unifeb na
área do Direito de Família, Letícia de Oliveira Catani Ferreira, esclarece que os pais divorciados, principalmente, aqueles
que estejam com a guarda do
filho, devem fazer o isolamento
domiciliar do menor, conforme
as orientações da OMS e do
Ministério da Saúde.
“Trata-se de um momento muito delicado, por isso é
necessário seguir todas as recomendações dos órgãos de
saúde. Não devemos esquecer
que crianças e adolescentes são
seres em desenvolvimento, suscetíveis e dependentes dos seus
pais, portanto, merecem um
cuidado especial. O isolamento
é importante, pois, evita que os
jovens funcionem como vetores e também possam contrair o
vírus. As crianças portadoras de
problemas respiratórios crônicos poderão apresentar quadro
agravado da doença, e no exercício responsável do poder familiar é necessário que os pais
preservem os filhos, isolando-os nesse período crítico para
a proteção integral deles, que
embora não estejam princípios
expressos, estão preconizados
nos dispositivos protetivos à
criança em nossa Constituição

Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente”, esclarece
doutora Catani.
Durante o isolamento domiciliar, o pai ou mãe que
não convive diariamente com
o filho pode manter contato
com o menor a partir do uso
de meios tecnológicos, como
as chamadas de vídeos, pois a
prioridade é a preservação da
saúde do menor.
“As medidas alternativas
que encontramos na tecnologia servem para as relações
profissionais, educacionais e
também para fomento dos laços familiares. Por óbvio que
nada substitui o calor humano
e o contato físico, mas temos
direitos importantes sendo
considerados nesse momento”, pondera a especialista.
“Direito de exercício do
poder familiar com todos os
seus acessórios (alimentos,
cuidados inerentes à guarda,
visitação, etc) e a preservação da vida e saúde do menor.
Nessa esteira, creio que a vida
seja o direito mais importante
nesse contexto que vivemos.”,
pontuou Letícia Catani.

Ainda, de acordo com a
docente do Unifeb, em uma situação que ambos, pai e mãe,
estejam infectados com o coronavírus, “é necessário que a
criança fique segura, enquanto
os pais se recuperem. Portanto, devem ser observadas as
possibilidades na família, e dar
preferência aos mais próximos
e que tenham maiores afinidades com aquele menor, como
os avós, os tios, os irmãos
maiores de idade, sejam eles,
maternos ou paternos”.
Outras dúvidas que os pais
tiverem sobre a guarda compartilhada dos filhos, durante o período de quarentena,
podem ser discutidas com o
advogado de confiança da família que, muitas vezes, até já
possui o histórico dos fatos,
ou com a Defensoria Pública
do município. Tanto os profissionais liberais, quanto os
defensores públicos, estão
realizando atendimentos pelo
telefone ou aplicativo de mensagens do celular, o WhatsApp, excepcionalmente nesta
fase de quarentena”, concluiu
a especialista.

6

BARRETOS, 10 de abril de 2020

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO

Unifeb mantém e reforça Zika pode trazer complicações
atendimento on-line a graves para mulheres gestantes
estudantes e interessados
A picada do mosquito pode
levar a complicações neurológicas, como encefalites, e até
causar microcefalia em bebês
O vírus Zika, uma das
doenças transmitidas pelo
Aedes aegypti, pode colocar
em risco a pessoa infectada.
A picada do mosquito pode
levar a complicações neurológicas, como encefalites, e
até causar microcefalia em
bebês. Quem explica é o médico sanitarista da Fiocruz,
Cláudio Maierovitch.

Com aulas e atividades administrativas presenciais suspensas
até 30 de abril, o Unifeb fortaleceu seus canais de atendimento
on-line, que já vinham funcionando junto aos alunos e que, agora,
se estende ao público em geral.
Desde dúvidas sobre pagamentos das mensalidades, aulas dos cursos, até orientações
no acesso a plataformas de
ensino utilizadas atulamente

e outras informações, podem
ser obtidas pelo contato do
WhatsApp, (17) 9 9199-6890.
Outro canal que pode ser
utilizado por interessados em
informações do Unifeb é o endereço eletrônico da instituição:
unifeb.edu.br. O site oferece a
opção de chat para consultas,
além de trazer o link do enviar
e-mail oficial: feb@feb.br.
Nos casos de dúvidas mais

específicas da área financeira,
há ainda a opção do e-mail:
negociação@feb.br ou ainda:
secretaria@feb.br.
O período de quarentena no
Unifeb está estabelecido pela
Resolução RE Nº 13/2020 válido até 30 de abril, podendo
ser alterado caso haja alguma
modificação significativa no
cenário geral de luta contra a
pandemia Covid-19.

“Se observou que gestantes que tiveram infecção pelo
vírus Zika, em algumas ocasiões, transmitiram este vírus
para o bebê, para o feto. Isso
causou más-formações, particularmente o nascimento
com um tamanho de cabeça
pequena, que é chamado de
microcefalia, em que o cérebro não se desenvolveu adequadamente. Uma situação
muito grave”.
O Ministério da Saúde recomenda às gestantes, a uti-

lização de telas em janelas e
portas, uso de calças e blusas
compridas e de repelentes nas
áreas expostas do corpo, especialmente nas épocas mais
chuvosas do ano.
Para prevenir a proliferação do mosquito, elimine
água armazenada dentro de
casa e nos quintais. Ralos,
vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem
uso e sem manutenção, e até
mesmo recipientes pequenos,
como tampas de garrafas.
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Sem eventos, Hospital de Amor
estima queda de R$ 11 milhões na
arrecadação e mobiliza campanha
Meta da instituição com sede em Barretos é reunir R$ 5 milhões
para comprar equipamentos de proteção contra novo coronavírus

A administração do Hospital de Amor, instituição de Barretos com unidades em cidades
de quatro estados, iniciou uma
campanha de arrecadação de
doações, para garantir a manutenção dos atendimentos e
também comprar equipamentos de segurança aos profissionais e a pacientes diante do
novo coronavírus.
A previsão do hospital é
que, com a pandemia da Covid-19, a instituição sofra uma
queda de até R$ 11 milhões na
arrecadação mensal.
Isso porque boa parte do
orçamento surge dos leilões e
shows que revertem o dinheiro para as unidades do hospital, mas que foram adiados
por conta da quarentena.
Esses eventos reúnem entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões mensais ao hospital.
Outros R$ 2,5 milhões a R$
3 milhões são arrecadados
de contribuições com títulos
de capitalização em Ribeirão
Preto e São José do Rio Preto.
O hospital afirma que 40%

dos custos mensais são pagos
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e o restante de verba
própria, o que significa doações e as parcerias privadas e
públicas, já que o atendimento médico é todo gratuito.
Focado na prevenção e tratamento de câncer, o Hospital
de Amor tem 16 institutos de
prevenção, cinco unidades
de tratamento e cerca de 25
unidades móveis em cidades
como Barretos, Campinas, Jales e Porto Velho (RO).
Só em Barretos, o hospital
administra 428 leitos de internação e outros 68 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
nos hospitais adulto, infantil,
na Santa Casa e no Hospital
Nossa Senhora. Ao todo, são
4.020 funcionários na cidade.
A CAMPANHA
A meta da campanha, chamada #MomentodeAmar, é
arrecadar R$ 5 milhões que serão investidos na manutenção
dos atendimentos e na compra
de equipamentos de segurança
aos funcionários e pacientes

da Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus.
As doações são recebidas
pelo site e podem ser feitas
por depósito bancário, boleto
ou usando o cartão de crédito.
“No site as pessoas podem
fazer as doações de qualquer
valor. Tem alguns itens que
estão expostos como luvas,
camas de UTI, álcool gel, mas
elas podem escolher qualquer
quantia, que é muito bem-vinda, uma vez que agora a gente passa por um processo em
que vários dos nossos leilões
foram suspensos e adiados,
para evitar a aglomeração de
pessoas”, disse a coordenadora de campanha da instituição,
Larissa Mello.
“A gente realmente precisa
desse suporte da sociedade para
manter o serviço aberto e com
a excelência para os nossos
pacientes que tanto precisam”,
completou a coordenadora.
O Hospital de Amor destinou o Hospital Nossa Senhora
para a internação de pessoas
com sintomas graves da doença.

WhatsApp limita reenvio de mensagens a 1 destinatário
por vez em meio à crise do novo coronavírus
Mudança foi anunciada para
evitar compartilhamento de informações falsas. Seta dupla
indicará que mensagem não foi
criada por quem a enviou.
O WhatsApp informou
na última terça-feira (7) que
adotou novas medidas para
evitar o compartilhamento de
informações falsas pela plataforma em meio à pandemia
do novo coronavírus.
Agora uma mensagem que
não foi criada pela pessoa que
irá reenviá-la só poderá ser
encaminhada para um destinatário por vez.
Por meio de nota divulgada

em seu site, o aplicativo informou que também passará a usar
a sinalização de setas duplas para
indicar que a mensagem recebida
não foi criada por quem a enviou.
“Geralmente, as mensagens encaminhadas muitas
vezes podem conter informações falsas e não são tão
pessoais quanto as mensagens
típicas enviadas pelos seus
contatos no WhatsApp. Agora, atualizamos o limite de encaminhamento para que essas
mensagens só possam ser encaminhadas para uma conversa por vez”, diz comunicado.
Segundo o WhatsApp, não

é ruim que os usuários encaminhem informações úteis,
vídeos divertidos, pensamentos ou orações.
“Entretanto, temos visto um
aumento significante na quantidade de mensagens encaminhadas que, de acordo com nossos
usuários, podem contribuir
para a disseminação de boatos
e informações falsas”.
“No ano passado, quando
criamos o limite de encaminhamento para conter a disseminação de notícias falsas, ajudamos
a diminuir em 25% o número
de mensagens encaminhadas
em todo o mundo”, diz a nota.

Governo extingue PIS-Pasep e
libera R$ 1.045 para saque do FGTS
Pagamento será realizado a partir de 15 de junho

O governo federal extinguiu
o PIS-Pasep e liberou o saque
de R$ 1.045 do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço) a partir de 15 de junho.
Uma medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no fim da
noite da última terça-feira (7).
De 15 de junho a 31 de
dezembro, fica disponível o
saque de até R$ 1.045 por trabalhador em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente
da pandemia de coronavírus.
Para quem tem mais de
uma conta, há uma ordem estabelecida pela MP: primeiro,
contas vinculadas relativas a
contratos de trabalho extintos, com início pela conta que
tiver o menor saldo; depois,
as demais contas vinculadas,
com início pela conta que tiver o menor saldo.
Os saques serão efetuados
conforme cronograma de aten-

dimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, a serem publicados e
esclarecidos nos próximos dias.
Será permitido o crédito
automático para conta de depósitos de poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta no banco ou o
crédito em conta bancária de
qualquer instituição financeira indicada pelo trabalhador,
desde que seja de sua titularidade. A transferência para
outro banco será gratuita.
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Analfabeto, aposentado lança
livro sobre suas memórias
Analfabeto e com muitas
histórias, o aposentado Henrique Dalkirane, tem 83 anos de
vida e muito o que contar. Realizou um sonho há dois anos, com
a publicação do livro que conta
estórias, intercalada com sua
vida nas fazendas e na cidade.
O sucesso resultou no livro
“Histórias e Estórias de Henrique Dalkirane: A trajetória de um
analfabeto inteligente”. A primeira edição teve 100 exemplares e
foi custeado por um de seus filhos. Sem editora, o livro está esgotado e foi distribuído para personalidades e amigos. Ele sonha
que seu livro possa ocupar as prateleiras das escolas do município.
Nascido em Guaíra (SP)
onde morou até 1955, Dalkirane
foi trabalhar na Fazenda Pindorama. Depois, percorreu o país
pela Aço Villares (hoje, Villares
Metals), trabalhando em 147 fazendas na função de operador de
máquinas. Conheceu os estados
do Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás, Mato Grosso, Paraná e
São Paulo. Em 1967 se mudou
com sua esposa para uma casa
na Vila Nogueira, em Barretos,
local que vive até hoje.
Aposentado desde 1990,
ele relata que desenvolveu o
ofício da carpintaria e construiu o madeiramento da piscina do Edifício Belvedere.
INSPIRAÇÃO
Em um canto no alpendre, ao lado do rádio, seu inseparável companheiro, pega
a caneta e começa a escrever.

“Eu nunca pensei em escrever
nada. Um dia minha nora falou
para eu escrever um livro. O
primeiro caderno que escrevi,
passei para ela digitar”, relata.
Dalkirane considera-se um
memorialista, contando histórias de Barretos e da Vila Nogueira. Tem também estórias,
quando narra a morte da mulher
do presidente Lula, Marisa Letícia, e da sua esposa, que ocupam
sete páginas do livro. Ambas
morreram com aneurisma.
Para o segundo livro, diz
que tem três cadernos e vai render pelo menos 130 páginas.
SERTANEJO
Dalkirane diz que sempre

gostou de escutar o rádio.
Tem preferência pelo noticiário e músicas sertanejas. Cantou na Rádio Barretos com o
Álvaro. A dupla se chamava
Tito & Titi, nome dado pelo
Elpídio Medeiros, na década
de 1960. Dalkirane afirma que
parou de cantar por conta da
emoção que tomava conta de
si, dependendo a letra. Cantava Zico & Zeca, Tonico &
Tinoco, Zigo & Zago.
MAIS LIVROS
O escritor espera encontrar
um patrocinador ou financiamento para publicar a segunda edição e também o segundo livro. Foto: Aquino José
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