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PANDEMIA NOS PEQUENOS NEGÓCIOS TEM SOLUÇÃO - Tirso de Salles Meirelles, presidente do Sebrae-SP, destaca nesse artigo,
uma ponderação importante que envolve os micro e pequenos empresários neste período de quarentena e turbulência econômica,
devido à pandemia do coronavírus que já atingiu o Brasil.
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Barretos tem 6 pacientes internados
com “suspeita”de coronavírus
Casos serão oficialmente positivados quando laboratórios emitirem laudos conclusivos
O secretário municipal de
Saúde de Barretos, Alexander
Stafy Franco, admitiu nesta quinta-feira (26), que o município já
possui casos positivos de coronavírus. Porém, segundo ele, os casos somente serão considerados
positivos após os laboratórios
confirmarem oficialmente, por
meio de laudos, o número exato
de casos positivados.
De acordo com o secretário, na última quarta-feira (25),
dois pacientes foram diagnosticados e internados com suspeitas claras de coronavírus.
Um foi internado em enfermaria para observação e outro em
UTI, para tratamento.
Eles se juntaram a mais
quatro pacientes (dois em
enfermaria e dois em UTI),
internados com “suspeitas”

de coronavírus. Os números
oficiais de Barretos sobre a
pandemia de coronavírus, até
as 11 horas desta quinta-feira
(26), apontavam 49 casos notificados, 02 descartados e 47
em investigação.
As afirmações do secretário
foram feitas em entrevista ao
programa Diário News, no site
do Jornal O Diário, de Barretos.
RIBEIRÃO
Também, nesta quinta-feira (26), o município de Ribeirão Preto registrou a primeira
morte por contágio do coronavírus. O caso é de um homem,
com 36 anos, que possuía
quadro de doenças crônicas.
O município tem 8 moradores
com testes positivos de coronavírus, sendo 3 confirmados
e 5 aguardando contraprovas.

BEBEDOURO
Dois casos de coronavírus
foram confirmados nesta quinta-feira (26) pelo prefeito Fernando Galvão, em Bebedouro.
Os pacientes são um casal,
uma mulher de 60 anos, que
viajou recentemente a Portugal. Outros 25 casos suspeitos
estão sendo monitorados.
FRANCA
O município investiga 24
casos suspeitos do coronavírus,
incluindo um menino de 6 anos
e uma idosa de 60 anos, ambos
internados em hospital particular. Outra paciente, de 50 anos,
com os sintomas, com quadro
de diabetes e hipertensão, também está sendo investigada.
Em São Joaquim da Barra um
garoto de 9 anos foi internado
com sintomas da doença.

Contribuinte ganha novos prazos para
pagamento do IPTU em Barretos
devido à proliferação do coronavirus

Tereos apoia o sistema hospitalar
da região com doação de 20 mil
litros de álcool líquido 70%

Com a autorização da Anvisa, expedida na última sexta-feira (20), a Tereos deu início à produção do álcool hidratado
70%, que será disponibilizado em embalagens de 1.000 litros,
para os hospitais, e 25 litros, para postos de atendimento. Entre
as instituições que irão receber a doação, estão: o Hospital de
Base, de São José do Rio Preto; o Hospital do Amor, de Barretos; as Santas Casas de Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina,
Guaíra, Guaraci, Olímpia, Pitangueiras, São José do Rio Preto
e Tanabi; e as secretarias de saúde de Guapiaçu, São José do
Rio Preto, Severínia, Tabapuã e Viradouro.
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Rio das Pedras fecha sede central
A diretoria do Rio das Pedras Country Club informa a
todos que a sede central estará fechada até o dia 6 de abril,
voltando às atividades no dia 7 de abril. Entretanto, o prazo
para reabertura poderá ser prorrogado conforme a necessidade e determinações do município de Barretos, em razão
ao coronavírus (Covid-19). Além disso, a sede de campo e
a Academia continuam fechadas por tempo indeterminado.

O pagamento do IPTU referente ao exercício de 2020
pode ser feito com novos
prazos, conforme estabelece
o decreto 10.418, de 25 de
março, assinado pelo prefeito
Guilherme Ávila. A determinação é devido a proliferação
do Coronavirus (Covid-19).
O pagamento da parcela com

vencimento em abril poderá ser
realizado em conjunto com a
parcela de agosto. A parcela de
maio poderá ser paga junto com
a do mês de setembro. A de junho
junto com a do mês de outubro.
O contribuinte que optar
pela prorrogação do prazo de
pagamento do IPTU 2020 terá
mantido o desconto de pon-

tualidade das parcelas (abril,
maio e junho), que não terão
aplicação de juros ou multas.
Para tanto, o contribuinte
deverá comparecer ao Departamento de Receita da prefeitura, na Avenida Almirante Gago
Coutinho, 500, bairro Rios, para
atualização das novas guias, até
o último dia útil do mês de julho.

Sindicato luta contra exposição de bancários
e clientes nas agências durante pandemia
“O comando nacional dos
bancários, depois de vários
dias de negociação, conseguiu
a não suspensão dos salários,
ou seja, todos receberão normalmente seus vencimentos”.
A afirmação foi feita nesta
quinta (26), pelo presidente
do Sindicato dos Bancários
de Barretos e região, Alencar
Theodoro de Souza Filho.
Segundo ele, mais de 200
mil bancários estão em casa.
Eles são avaliados por um comitê de cada banco, baseado
em informações de casos confirmados e situação de riscos
de cada município.
O Banco do Brasil e a Caixa estão fechados, atendendo
somente casos de emergência
e situações de extrema neces-

sidade, segundo Alencar. “No
caso dos outros bancos, como
Itaú, Santander, Bradesco e
Mercantil do Brasil, estamos
em cima o tempo todo para
que adotem o mesmo esquema
de atendimento, ou seja agências lacradas com atendimentos de emergência”, apontou.
Alencar Theodoro anunciou
que a categoria já conseguiu a
antecipação do décimo terceiro
salário para todos os bancários,
como forma de garantir renda e
ajuda aos familiares. Os bancos
também prometeram intensificar as campanhas de comunicação, inclusive na TV.
Foi atendida, também, a redução dos horários de atendimentos, o qual vem praticado.
“Apesar das intransigências dos

bancos, o sindicato não irá sossegar enquanto houver agências
abertas, devido à enorme exposição de bancários e clientes,
frente ao contágio pelo coronavírus”, concluiu Alencar.

CPFL suspende corte de energia
para inadimplentes com baixa renda
A CPFL Energia decidiu no final desta terça-feira (24) suspender, temporariamente, o corte de energia elétrica
de clientes inadimplentes com baixa renda financeira durante a pandemia de coronavírus. Essa decisão ocorreu
após a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovar uma série de medidas, para garantir a continuidade dos serviços por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida vale para os clientes residenciais urbanos
e rurais, incluindo aqueles cadastrados no benefício de baixa renda, além de serviços e atividades consideradas
essenciais, conforme a legislação, entre eles hospitais. A medida não contempla outras classes de clientes. A
empresa alertou para o acúmulo de contas, uma vez que as medidas da ANEEL são temporárias, com prazo de
término definido em 22 de junho de 2020. Com isso, após o prazo, cobranças de débitos terão incidência de juros
e multas e serão passíveis de corte de energia em caso de não pagamento. Além disso, a negativação do cliente
inadimplente em cadastros de crédito continua sendo permitida e utilizada pela companhia.

MOEDA
ESTRANGEIRA JÁ
PODE SER
NEGOCIADA NA
BOLSA BRASILEIRA
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Natália Girardi
assume
presidência do
PSD em Barretos

O presidente nacional do
PSD, Gilberto Kassab, homologou no dia 7 de março o nome da
empresária Natália Girardi como
nova presidente do partido em
Barretos. Ela recebeu o apoio dos
filiados do partido do município. A
presidente destacou que o partido
está cada vez mais fortalecido e
acredita que a sigla tende a ficar
ainda maior. “Estamos apostando numa política grandiosa, cuja
missão é cuidar das pessoas e
de toda a cidade. Temos um partido que garante a autonomia de
todos os seus membros, que dá
voz para as mulheres e todas as
minorias”, frisou Natália Girardi.
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Editorial

Pandemia nos pequenos
negócios tem solução

“Humanização tem tempos
de pandemia”, por Andrea
Ladislau, psicanalista

Tirso de Salles Meirelles, presidente do Sebrae-SP, destaca nesse artigo, uma ponderação
importante que envolve os micro e pequenos empresários neste período de quarentena e
turbulência econômica, devido à pandemia do coronavírus que já atingiu o Brasil. Segue.

Fechamento de fronteiras,
proibição de voos, cancelamento de eventos, quedas históricas nas bolsas de valores
de todo o mundo, alta do dólar, fakenews, falta de álcool
gel e máscaras no mercado.
Esses são os assuntos que
dominam de maneira mais contundente as conversas, os debates
e os noticiários, principalmente
após a decretação pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
no último dia 11 de março, de
pandemia de Covid-19, presente
em mais de 120 países.
São necessárias e louváveis as medidas adotadas até
o momento por autoridades
e lideranças brasileiras para
desacelerar a escalada da
epidemia global, focada no
combate à disseminação e aos
efeitos do novo coronavírus.
Entretanto, não pode ser o
único alvo. O mercado financeiro desestruturou-se e vemos
um cenário de altíssimo risco de
contaminação severa do setor
produtivo, com a desarticulação
de inúmeras cadeias produtivas
vitais à saúde da economia.
De acordo com diversos
especialistas, os negócios
mais impactados diretamente
até o momento relacionam-se
às cadeias produtivas do turismo, lazer e alimentação fora
do lar. Somam-se a estes, os
segmentos eletroeletrônico,
mecânico, óleo e gás.
A título de exemplo do que
está acontecendo hoje, pense-

mos no seguinte cenário: um
pequeno restaurante passa a
servir 30 refeições diárias e
não mais as 100 usuais. Com
isso, o proprietário reduz as
compras no mercado, no hortifruti e nas feiras livres.
A consequência é que os
produtores rurais e as empresas de alimentos que abastecem esses negócios também
veem os pedidos evaporarem.
O reajuste chegará à área
plantada e ao processamento
de alimentos. Sem falar na
questão do pessoal ocupado.
Por isso, é grande nossa
responsabilidade em encontrar, também de modo rápido,
alternativas para minimizar os
impactos negativos.
Como 98% das empresas
brasileiras são de micro e de
pequeno porte, empregadoras de quase 50% da mão de
obra com carteira assinada, é
de se esperar que em seu meio
ocorram os maiores danos.
Ante tais riscos, cabe ponderar que, neste cenário (volatilidade do mercado financeiro),
ainda há tempo de reverter a situação, agindo de maneira inovadora, contundente e ponderada, para garantir a blindagem
dessa significativa parcela do
setor produtivo, que hoje soma
mais de 15 milhões de empreendimentos em todo o Brasil.
Da equipe econômica do
Governo Federal vêm indícios
de combate aos efeitos danosos da pandemia, com adoção

de medidas de curto prazo,
como a liberação de linhas de
crédito produtivo mais baratas dos bancos públicos para
pequenas e médias empresas
e produtores rurais, mais um
corte dos juros básicos e incentivo ao consumo, em especial
com injeção de recursos para
aposentados, com a liberação
da primeira parcela do 13º e
possível novo saque do FGTS.
Providências nos campos
da desoneração tributária,
desburocratização e aprovação de outros marcos regulatórios com impacto direto nos
pequenos negócios, também,
serão muito bem-vindas.
Nesse sentido, seria essencial a reforma tributária, tão
adiada nas últimas décadas,
mas imprescindível para o
fortalecimento da economia,
estímulo aos investimentos e
às atividades produtivas.
É preciso considerar que
a presente pandemia pega o
Brasil no justo momento em
que o país busca emergir de
uma de suas mais graves crises econômicas.
Nesse contexto, medidas
estruturais, como um novo e
adequado sistema de impostos, seriam muito importantes
para ampliar nossa competitividade e resgatar a confiança
dos empresários.
Os empresários também
podem e devem fazer sua parte. Ainda utilizando o mesmo
exemplo do pequeno restau-

rante: o proprietário pode implantar ou reforçar a estratégia
de delivery, com entrega nos
domicílios e empresas próximas ao seu estabelecimento.
Compartilhar essa ideia
com os “concorrentes”, dividir
os custos do serviço de entrega
e fazer compras em conjunto,
dentre outras possibilidades,
são alternativas factíveis. Quem
agir desta forma, além de diminuir as chances de fechar no
vermelho, ainda estará gerando
novas ocupações. Assim, é preciso multiplicar essa ideia pelos
milhões de pequenos negócios
espalhados em todo Brasil.
O Sebrae, em breve, anunciará medidas práticas de suporte aos empreendedores que
tiveram suas vendas golpeadas
pelos efeitos do coronavírus.
Ademais, reforçaremos às
autoridades a relevância de
apoiar de modo inconteste as
micro e pequenas empresas
do comércio, da indústria, de
serviços e da agropecuária.
Manter o mercado interno
em atividade é a garantia da
sustentabilidade dos pequenos
negócios. E esses empreendimentos respondem à altura, gerando postos de trabalho, renda
e fazendo a economia circular.
Articular e implementar
rapidamente medidas que
garantam sua liquidez têm,
sim, de estar no plano de ação
de combate à pandemia Covid-19. O remédio precisa ser
rápido e certeiro.

Opinião
Crise do coronavírus: como empreender durante o pânico do mercado?
A pandemia do coronavírus
foi oficialmente declarada pela
OMS (Organização Mundial da
Saúde) no último dia 11 de março, mas, antes disso, o mercado
já sentia os efeitos da doença,
também chamada de COVID-19.
No Brasil, a alta contínua do
dólar fez com que a moeda norte-americana atingisse o pico
histórico (e negativo) de R$ 5. A
Bolsa de Valores opera em quedas
sucessivas, chegando perto da perigosa marca de 70 mil pontos.
Diante desse cenário, inseguranças e dúvidas em relação
a como investir o dinheiro e
empreender no país são naturais. O que se nota, porém, é
que as pessoas não têm tido paciência para esclarecer as incertezas e lidar com os problemas
financeiros decorrentes do coronavírus e mesmo para pensar
em como ter os negócios me-

nos impactados por eles.
Isso fica muito claro quando se observa a rápida retirada
de investimentos da Bolsa de
Valores, porque as pessoas não
querem arriscar mais perdas.
Quem tem negócio próprio
tende a ser menos prejudicado pelo coronavírus do que as
empresas aéreas, cujas ações
estão derretendo, por exemplo. Esta é a hora de analisar o
que está ocorrendo no mercado como um todo e pensar em
onde colocar o dinheiro disponível de forma segura.
Que tal aplicar capital em
serviços que ajudem quem está
se adaptando a uma nova realidade de trabalho motivada pelo
coronavírus?
A adoção do home office
por muitas empresas, a fim de
minimizar os riscos de contágio
pelo COVID-19, faz surgir um
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público acostumado a trabalhar
em escritório e que precisa de
soluções para o dia a dia em
casa, como refeições, lanches
e até garrafas de água mineral.
Investir no fornecimento dessas facilidades para o consumidor
final é, além de um caminho inteligente para ter lucros, uma forma
de levar o conforto e a tranquilidade de que essas pessoas precisam para continuar executando
bem suas tarefas profissionais.
Belas e saudáveis marmitas,
bolos caseiros, salgados para o
lanchinho da tarde, entregues
em casa e prontos para consumo, são sinônimo de menos
preocupações para trabalhadores que, muitas vezes, nem saberiam como preparar tudo isso e
acabariam se alimentando mal.
Serviços simples de entregas
(de água mineral, café, sucos e até
material de escritório) também
são possibilidades para novos
negócios neste cenário. Realizar
uma pesquisa entre uma potencial
nova clientela ajuda na definição
do melhor foco a ser dado.
E o melhor: o modelo de trabalho em home office tende a ficar
como legado no pós-crise, o que
significa a alta probabilidade de

seguir atendendo um público fidelizado quando o turbilhão passar.
Estamos falando, portanto,
de um investimento pelo bem
estar das pessoas e com retorno
em curto, médio e longo prazo.
No geral, é importante ter
em mente que o mercado mundial sente e ainda vai sentir
bastante os efeitos do coronavírus. Não é possível saber, neste
momento, até que ponto irão
as quedas. Mas elas passarão
e quem tiver tido clareza para
tirar proveito das necessidades
criadas por elas terá boas histórias para contar no futuro.
Guy Peixoto Neto
Mentor de empreendedorismo
jovem, empreendedor com
experiência na criação, expansão e
reestruturação de empresas

Sim, devemos ficar confinados, mas isso não significa
que devemos ficar loucos. Que
tal aproveitar esse momento
para uma introspecção? Voltar
o olhar para o seu “eu”?
A nossa mente entende
confinamento como uma forma de punição, um castigo.
Tudo o que recebemos do
mundo exterior pode trazer
calma ou alimentar o nosso
desespero; por isso, cabe a
nós, acalmar nosso interior, já
tão desassossegado pela angústia, insegurança e solidão.
Cuidado para não estar
criando um processo mental
compulsório pela informação. Temos ainda muitas Fake
News circulando nas redes e
sendo compartilhadas.
Busque ler mais, ouvir
uma música, meditar e se
exercitar, mesmo no isolamento. Inclusive, praticar
uma atividade física em casa,
neste período, irá fortalecer
seu sistema imunológico e
aumentar o bem estar.
É natural que o sentimento de todos seja de uma
exceção coletiva. Por isso,
devemos ter o maior cuidado
para não sermos picados pelo
bichinho do egoísmo.
Temos que lembrar que estamos todos na mesma situação, onde a tolerância, advinda
de uma alteração da rotina,
certamente não será a mesma.
Aproveite o advento tecnológico para conectar-se
virtualmente com as pessoas,
afastando a solidão. Tenha
empatia para entender que algumas pessoas reagem bem
às mudanças e outras nem
tanto. Alguns se sentirão desamparados ou abandonados.
Neste momento, o melhor a fazer é buscar se reinventar. Trazer para seus dias
hábitos diferentes, visando o
seu cuidado e a proteção de
quem você ama. Potencialize
sua solidariedade e seu bom
senso. Humanize o ambiente,
aceitando que o isolamento se
faz necessário para que possamos passar pela pandemia.

Seja otimista, positivo.
Aprenda a levar, através de
mensagens, essa positividade
a quem só enxerga o escuro,
já que os contatos físicos estão restritos para evitar a propagação do vírus.
Lembre-se que não podemos aumentar a epidemia e,
muito menos, produzir um
exército de ansiosos, depressivos e desesperançosos.
Não desista de sonhar e
não perca essa capacidade de
planejar o futuro. Esse dom
do ser humano é incrível e
cuidando do seu emocional, você poderá ativar boas
energias e produzir melhores
resultados para seu sistema
imunológico, fortalecendo
sua saúde mental e física.
É real. O mundo parou.
Mas não podemos ficar parados. Falando apenas do caos,
da crise, propagando e aumentando o pânico, gerando
assim, mais desespero em si
e nos outros.
Não podemos estocar alimentos e remédios, sendo
insensíveis às necessidades
alheias e alimentando ainda
mais a desordem social.
Portanto, humanize-se e
seja para o próximo aquele
que faz a diferença. Aquele
que faz o bem. Aproveite o
momento de isolamento para
resgatar o diálogo, o contato
e o carinho de sua família
que, há tempos, a correria do
dia a dia nos roubou.
É hora de aprender a ressignificar, obedecer às regras da
OMS (Organização Mundial
de Saúde) e, com muita sensatez, serenidade e equilíbrio, encontrar medidas para se adaptar
a essa nova realidade.
Desta maneira, você conseguirá manter a sanidade,
ajudando quem está a sua
volta e evitando doenças psíquicas que levam ao pânico
e potencializa o descontrole
mental, além claro, evitar a
contaminação tão temida.
Dra. Andréa Ladislau
Psicanalista
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Ou vivemos todos juntos como irmãos, ou morremos todos juntos como idiotas.” (Martin Luther King)

A terça-feira (24/03) foi de festa em torno de Carol Martins, que completou mais um ano de vida. Ela que ama
animais, mas o seu preferido mesmo é o cavalo, passou a
data recebendo as felicitações do amigos e familiares, e o
carinho do esposo Renato e do filho Renan. Parabéns!!!

O Santuário Diocesano Nossa Senhora do Rosário está transmitindo a
celebração da Santa Missa todos os dias, às 19h, através da sua página no facebook.com/santuariorosariobarretos A missa on-line é uma
maneira de manter a comunidade em oração mesmo com o isolamento
social. Na foto, Padre Costante Gualdi, pároco do Santuário.

A quinta-feira (26/03), foi de festa para Bianca Priscila
dos Reis que completou mais um ano de vida. A comemoração
foi ao lado do marido Ítalo Garcia, dos filhos Beatriz e Miguel,
com muito amor e carinho. Felicidades Bianca!!!

Pedro Vieira Correia comemorou seus seis aninhos
na última quarta-feira, dia 25. O parabéns foi ao lado
dos pais Adriano e Andreia e do irmão Joaquim.

Recentemente Letícia Cunha Calil, Márcia Dias da Cunha Calil
e Larissa Cunha Calil, de férias, foram curtir merecido passeio
em Natal/RN, onde estiveram na praia de Ponta Negra, Morro
do Careca. Elas posam pra foto na piscina do maravilhoso
resort em que ficaram. Sucesso!!!

Lucas Pierazo que adora uma balada e aprecia uma
boa música, comemorou na última terça-feira (24/03)
mais um aniversário, onde passou o dia recebendo o
carinho dos familiares e amigos. Felicidades!!!

Parceiros da vida, Bruna e Gustavo completaram 06 anos de
feliz união, sendo 03 de casados. O casal é um pelo outro e
deste grande amor nasceu a princesa Ísis. Felicidades!!!

Hoje (27/03) é dia de festa para a fisioterapeuta e empresária
Natália Faria, que celebra mais um aniversário. As felicitações
ficam por conta dos amigos e clientes, e o carinho dos pais
Getúlio e Rosana, do irmão Túlio, dos sobrinhos Tomaz e Joaquim, e da cunhada Amanda. Parabéns!!!

Parabéns
para Eduardo Silva
que completou idade
nova ontem
(26/03),
recebendo muitas
felicitações
de amigos e
familiares.
Tudo de
bom Du!!!
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Natália Girardi assume presidência do PSD em Barretos

O presidente nacional do
PSD, Gilberto Kassab, homologou no dia 7 de março o nome da
empresária Natália Girardi como
nova presidente do partido em
Barretos. Ela recebeu o apoio dos
filiados do partido do município.
A nova comissão provisória é formada por lideranças e,
entre elas, estão a historiadora
e professora, Michela Rita da
Silva, primeira vice-presidente. Os advogados Thiago Lima

Marcelino (secretário), Paulo
Henrique de Souza (primeiro
tesoureiro) e o empresário Bruno Porfírio da Silva (segundo
tesoureiro), complementam o
quadro homologado.
No Estado de São Paulo, o
PSD conta com 61 prefeitos,
dois deputados estaduais, Alex
de Madureira e Marta Costa, e
dois deputados federais, Cezinha
de Madureira e Marco Bertaiolli.
A nova presidente comen-

tou que o foco é fazer um trabalho de fortalecimento partidário, em vistas às eleições
municipais de 2020.
“Há um descrédito muito
grande do cidadão em respeito
aos partidos, mas a democracia exige homens e mulheres
públicos fortes, defendendo
opiniões corretas, o desenvolvimento de Barretos e a seriedade do uso do dinheiro público”, afirmou Girardi.

“PSD garante autonomia para
seus filiados”, diz presidente
“O PSD defende e incentiva
o debate para que política públicas, com conteúdo possam,
efetivamente serem aplicadas”.
A frase é de Natália Girardi,
presidente do diretório municipal do partido. “Por isso, temos crescido e trazido pessoas
de diferentes partidos ideológicos. Isso não quer dizer que
não temos posição, que, na
verdade, é muito firme”.
Girardi salientou que o

PSD não é apenas um partido eleitoral que visa somente a eleição. Ela disse que todos os filiados têm os mesmos
princípios e objetivos, defendendo sempre os interesses da
nossa população.
A presidente destacou que
o partido está cada vez mais
fortalecido e acredita que a sigla tende a ficar ainda maior.
“Estamos apostando numa
política grandiosa, cuja mis-

Vereador Euripinho pede
para que a administração
municipal faça testes
de Acuidade Visual
nas crianças

“Por menor que seja o problema de saúde, quanto mais
cedo for a descoberta, melhor
para o tratamento e cura. A visão é essencial para todos nós,
pois, através dela enxergamos
o mundo, a vida”.
Com este pensamento e se
preocupando, mais uma vez,
com as crianças, o vereador
Olímpio Jorge Naben, o Euripinho, solicita que nas escolas da
rede municipal sejam realizadas
o teste de Acuidade Visual (AV).
Neste sentido, segundo
ele, existem alguns tipos de
exames de Acuidade Visual,
os quais são frequentemente
realizados em crianças, justamente, porque a detecção
precoce pode evitar o agravamento de problemas visuais.
Os exames de Acuidade Visual, cuja maioria é bem simples de ser realizada, determi-

nam se a pessoa pode enxergar
os detalhes de uma palavra ou
símbolo a certa distância.
Um deles é o exame de
Snellen, amplamente aplicado, onde se utiliza um quadro
com letras ou símbolos de diferentes tamanhos, organizados em fileiras e colunas. O
Snellen pode ser feito por um
optometrista, um oftalmologista, um técnico em óptica,
um técnico ou um enfermeiro.
O vereador ressalta que,
“segundo especialistas, não
existem riscos associados ao
exame de acuidade visual e não
é necessário nenhum preparo
especial”. “É de suma importância oferecer a essas crianças
o exame de Acuidade Visual,
visando auxiliá-las na descoberta e tratamento de eventuais
problemas de visão, enquanto é
cedo”, concluiu o vereador.

são é cuidar das pessoas e de
toda a cidade. Temos um partido que garante a autonomia
de todos os seus membros,
que dá voz para as mulheres e
todas as minorias”, frisou Natália Girardi.
Ela afirmou, ainda, que
acredita que essa é a hora de
todas as frentes, que pensam
no progresso e desenvolvimento, darem as mãos por
uma cidade melhor.

Natália Girardi entre Gilberto Kassab e Raphael Dutra

Governo de São Paulo anuncia programa
“Merenda em Casa” para 700 mil alunos
Medida emergencial vai liberar R$ 40,5 milhões por mês para alimentação de estudantes da rede estadual

O governador João Doria
anunciou na última quarta-feira (25) o lançamento do programa Merenda em Casa, que vai
ofertar a alimentação para 700
mil estudantes matriculados na
rede estadual de São Paulo.
O valor do investimento é
de R$ 40,5 milhões por mês
e chegará a mais de 20% dos
3,5 milhões de alunos da rede.
A medida, de caráter emergencial, ocorre em virtude da
suspensão das aulas em todas as
escolas da rede estadual de São
Paulo desde segunda-feira (23),
como forma de conter a propagação do novo coronavírus.
“A medida vai perdurar
enquanto as aulas estiverem
suspensas. É uma medida protetiva, de atenção às famílias
e às crianças mais vulneráveis do nosso Estado. O valor
é suficiente para comprar uma
cesta básica”, afirmou Doria.
Serão beneficiados os estudantes cujas famílias recebem o Bolsa Família, bem

como aqueles que vivem em
condição de extrema pobreza, de acordo com o Cadastro
Único do Governo Federal.
O valor de R$ 55 por estudante será disponibilizado
às famílias para a compra de
alimentos a partir de abril. Os
repasses serão oferecidos enquanto as aulas seguirem suspensas nas escolas.
“Além de um direito, a merenda escolar é uma garantia de
capacidade para o pleno desenvolvimento dos estudantes”,
disse o Secretário de Estado da
Educação, Rossieli Soares.
Para identificar os alunos,
haverá um cruzamento de dados entre as bases da Secretaria de Estado da Educação
e da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social.
Desta forma, as duas secretarias poderão identificar
alunos em extrema pobreza
inseridos no Cadastro Único,
sejam eles beneficiários do
Bolsa Família ou não.

O montante será repassado
pela Secretaria da Educação
para a Secretaria de Desenvolvimento Social que, por sua
vez, fará o repasse às famílias.
“Esta ação vai evitar, por
exemplo, que um aluno que
ainda não tenha CPF e seu responsável indicado na matrícula
na rede estadual não esteja inserido no Cadastro Único deixe
de ser beneficiado”, explicou o
secretário Rossieli Soares.
Com o pagamento do au-

xílio, o Governo de São Paulo quer garantir que os alunos
mais vulneráveis, que se alimentam diariamente das refeições servidas nas escolas,
não fiquem desassistidos.
A Secretaria de Estado da
Educação, em parceria com a
União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime),
estuda uma alternativa de aproveitar os alimentos perecíveis
destinados para a merenda, que
estão estocados nas escolas.

Bolsonaro decreta que templos religiosos
e lotéricas são serviços essenciais

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ampliou a
lista de serviços considerados
essenciais durante o período
de restrição de circulação no
país. Em decreto publicado
hoje, ele inclui nessa lista
templos religiosos e lotéricas.
O decreto desta quinta-feira
(26), nº 10.292, atualiza o De-

creto 10.282, publicado no dia
20 de março pelo presidente,
para estabelecer regras “sobre o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais”.
No Brasil existem 12.956
casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais.
Segundo o novo decreto

do presidente, “atividades religiosas de qualquer natureza,
obedecidas as determinações
do Ministério da Saúde”.
Muitos estados estavam
restringindo a abertura de
templos religiosos para evitar
a aglomeração e a reunião de
muitos idosos, grupo considerado de risco.

Além de liberar o funcionamento de lotéricas e dos
templos religiosos, o novo decreto também torna essenciais
serviços como fiscalização do
trabalho, geração e transmissão de energia, produção de
petróleo, atividades de pesquisa científica e laboratoriais
e atividades médico-periciais.
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Tereos apoia o sistema hospitalar da região com
doação de 20 mil litros de álcool líquido 70%
O produto se destina a hospitais e postos de atendimento das comunidades onde o Grupo está inserido, para o combate ao coronavírus (Covid-19)
Para colaborar com o combate à pandemia do coronavírus (Covid-19), a Tereos anunciou a doação de 20 mil litros
de álcool líquido 70% para
hospitais e postos de atendimento do SUS, nos municípios
onde estão as unidades industriais de açúcar, etanol e bioenergia do grupo, na região noroeste do Estado de São Paulo.
Com a autorização da Anvisa, expedida na última sexta-feira (20), a Tereos deu início
à produção do álcool hidratado
70%, que será disponibilizado
em embalagens de 1.000 litros,
para os hospitais, e 25 litros,
para postos de atendimento.
Entre as instituições que
irão receber a doação, estão: o
Hospital de Base, de São José
do Rio Preto; o Hospital do
Amor, de Barretos; as Santas
Casas de Barretos, Bebedouro,
Cajobi, Colina, Guaíra, Guaraci, Olímpia, Pitangueiras, São
José do Rio Preto e Tanabi; e as
secretarias de saúde de Guapiaçu, São José do Rio Preto, Severínia, Tabapuã e Viradouro.
“Nós, da Tereos, estamos
comprometidos com as comu-

nidades onde atuamos. Em um
momento tão crítico como este,
é motivo de orgulho poder contribuir com nossa produção de
álcool 70, a fim de apoiar o incansável trabalho dos profissionais da saúde”, afirmou Jacyr
Costa Filho, membro do Comitê Executivo do Grupo Tereos.
A substância em estado
líquido é recomendada para
higienização e limpeza de ambientes de hospitais e de unidades de saúde. Diferentemente
do álcool em gel, a substância
em estado líquido não é recomendada para uso individual, já
que, por não conter emolientes,
pode ressecar e irritar a pele.
TEREOS NA FRANÇA
Terceiro maior produtor de
açúcar do mundo e um dos líderes na produção de álcool, a
Tereos também anunciou na semana passada que começará a
fabricar o álcool em gel em cinco de suas fábricas na França.
As unidades, que possuem
o conhecimento técnico e as licenças necessárias para a fabricação de álcool em gel, doarão
todos os produtos fabricados às
agências de saúde francesas.

Covid-19 altera leis trabalhistas e muda rotina de empregado
Advogado lembra que ainda pode ocorrer redução de trabalho e de salário
Desde que o Brasil declarou Emergência de Saúde
Pública, em 2 de fevereiro,
já foram editadas 40 normas
legislativas a respeito do coronavírus Covid-19. Uma das
mais recentes dispõe sobre as
medidas trabalhistas.
A Medida Provisória
(MPV) nº 927, garante que
durante o estado de calamidade pública, o empregado e o
empregador poderão celebrar
acordo individual por escrito
a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício.
Este acordo pode liberar
o teletrabalho, antecipar as
férias individuais, conceder
férias coletivas, aproveitar e
antecipar feriados.
Também trata do regime
especial de compensação de
jornada, por meio de banco
de horas, da suspensão de exigências administrativas em
segurança e saúde no trabalho
e do recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segundo o advogado Fabrício Posocco, as regras são
temporárias. “Elas são válidas
até 31 de dezembro deste ano,
em respeito ao Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade
pública em todo território nacional”.
HOME OFFICE
O advogado conta que a
Medida Provisório flexibiliza
o regime de trabalho a distância. O empregador pode
aplicar o home office para todos os funcionários, incluindo
aprendizes e estagiários, sem
precisar de autorização do empregado ou do sindicato, nem
seguir o que está no contrato
de trabalho. Para oficializar, o
empregador precisa informar
o empregado por escrito, no
prazo mínimo de 48 horas. Se
o funcionário não possuir os
equipamentos e a infraestrutura necessária, a empresa deve
fornecer, provisoriamente, e
pagar os custos, sem que seja
descontado do salário.

FÉRIAS
Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do
coronavírus (idoso, pessoa
com hipertensão, obesidade,
diabetes e outras doenças prévias) têm prioridade para o
gozo de férias individuais ou
coletivas. Com a medida, as
férias passam a ser determinadas pelo empregador. Todo
o funcionário, independentemente do tempo de serviço,
incluindo pessoa com contrato com menos de um ano, poderá tirar férias de no mínimo
cinco dias corridos, explica o
especialista.
O pagamento das férias
poderá ocorrer até o quinto
dia útil do mês posterior ao
início das férias. O adicional
de um terço previsto na Constituição Federal poderá ser
feito imediatamente ou até o
dia 20 de dezembro de 2020.
Já as férias ou outras licenças
não remuneradas dos profissionais da saúde poderão ser
suspensas.

Em todos os casos, o empregador deve avisar o funcionário com 48 horas de
antecedência, por escrito. O
colaborador que deseja vender parte das férias, ao contrário do que ocorre em situações normais, só poderá
converter 10 dias de gozo férias em dinheiro se a empresa
concordar.
FERIADO
A Medida Provisória 927
informa que, desde que avise
o funcionário no prazo de 48
horas de antecedência, o empregador pode compensar os
dias de paralisação de suas
atividades com futuros feriados civis, como 21 de abril, 1
de maio, 7 de setembro, 15 de
novembro e 25 de dezembro.
“Para os feriados religiosos
exige-se a concordância do
empregado, manifestada por
escrito”, acrescenta o advogado. Os feriados civis também
poderão ser utilizados para
compensação do saldo em
banco de horas.
BANCO DE HORAS
Muitas empresas diminuíram ou paralisaram as suas
atividades. Para recuperar o
período interrompido, o advogado explica que a jornada de
trabalho poderá ser estendida
em até duas horas, sem exceder
dez horas diárias. A Medida
Provisória diz que a compensação do saldo de horas poderá
ser determinada pelo empregador, independentemente, de
convenção coletiva ou acordo
individual ou coletivo.
EXAMES
A realização dos exames
médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, estão
suspensos. Eles deverão ser
feitos em até 60 dias após o encerrado o estado de calamidade
pública. O exame demissional
pode ser realizado normalmente. Todavia, se o empregado fez
o exame médico ocupacional
há menos de seis meses, ele

pode ser dispensado do exame
demissional.
FGTS
O recolhimento do FGTS
poderá ser suspenso. Os depósitos referentes aos meses de
março, abril e maio de 2020
podem ser realizados de forma
parcelada, sem a incidência de
atualização, multa e outros encargos, salvo se houver desligamento do empregado. O empregador poderá quitar o FGTS
em até seis parcelas mensais,
com vencimento no sétimo dia
de cada mês, a partir de julho
de 2020. Para isso, ele precisará declarar as informações, até
o próximo dia 20 de junho, ao
órgão competente.
ESTABILIDADE
O funcionário que for contaminado com o Covid-19
não tem direito a estabilidade
no emprego. “Isso acontece
porque o coronavírus não é
considerado doença ocupacional”, explica o advogado.
Para o especialista, nesta situação, apenas os trabalhadores que atuam diretamente no

combate da doença, como os
da área da saúde, podem ter os
empregos garantidos.
REDUÇÃO DE SALÁRIO E JORNADA DE
TRABALHO
Mesmo não estando na
Medida Provisória 927, a redução de salário e da jornada
de trabalho podem ser concedidas. O advogado Fabrício
Posocco recorda que a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) garante esse direito ao
empregador em dois casos:
- Artigo 611-A, parágrafo 3, frisa a necessidade da
negociação coletiva com o
sindicato. Quando pactuada a
cláusula que reduza o salário
ou a jornada fica determinado
a proteção do emprego dos
funcionários.
- Art. 503 trata sobre a diminuição salarial. Em caso
de força maior ou prejuízos
devidamente comprovados, o
salário do empregado da empresa pode ser reduzido em
até 25%, mas nunca inferior
ao salário-mínimo da região.
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Aulas de todos os cursos do Unifeb estão acontecendo online

Desde o início do ano letivo 2019, há um ano, o Unifeb
adotou a plataforma “Google

for Education” para auxiliar nas
atividades extra-classe e facilitar ainda mais o contato entre

professores, alunos e coordenação de todos os seus 23 cursos.
Com a suspensão das aulas
presenciais como prevenção
a disseminação do Coronavírus (Covid-19), nesta semana,
a utilização desta e de outras
tecnologias, já presentes no
dia-a-dia dos alunos do centro
universitário, se intensificou e
todas as aulas estão sendo ministradas de maneira online.
Cada aluno, de cada curso,
tem acesso aos conteúdos de
maneira rápida e simples, e os
professores estão no plantão
virtual nos horários e dias em
que estariam em sala de aula.

“Nós temos convocado os
alunos a participar online nos
dias e horários que constam
no calendário de aulas, para
aproveitar ainda mais as ferramentas a disposição, com o
suporte dos professores, em
tempo real”, explicou a reitora, Sissi Kawai Marcos.
“Mas, eles podem acessar a
qualquer momento os conteúdos, de onde estiverem, e pedimos para que todos façam o
isolamento social tão necessário
neste momento em que estamos
passando”, pontua a reitora.
O professor e coordenador
do Ensino a Distância do Uni-

feb, Juliano Osório, explicou
que os docentes tem a sua disposição ferramentas que estão
sendo utilizadas para aplicar, de
maneira virtual, as novas diretrizes curriculares da instituição,
inclusive propondo projetos interativos e não apenas fornecendo conteúdos estáticos.
“Nossos alunos estão sendo desafiados a utilizar os conhecimentos adquiridos em
projetos práticos, mesmo que
a distância. Os professores
estão presentes também online, tirando dúvidas, indicando
caminhos de pesquisas, utilizando as ferramentas e orien-

tando o aluno como melhor
utilizá-las. O contato não se
perde durante a quarentena”,
reforçou Osório.
Sissi Kawai chama a atenção para a importância de não
dar pausa nos estudos. “É
muito importante que os alunos não deixem de estudar.
Não estamos vivendo um período de férias e sim de recolhimento, e dentro desse recolhimento cabe muito estudo,
muita pesquisa. Os conteúdos
e desafios estão sendo propostos. Cabe a cada aluno saber
aproveitar tudo isso da melhor
maneira”, concluiu a reitora.

Planos de saúde não podem recusar
Setor agropecuário realiza leilão
cobertura dos testes do coronavírus para ajudar na luta contra pandemia

A pandemia do coronavírus (Covid-19) já deixou milhares de mortos pelo mundo
e tem avançado no país, o que
já obrigou os brasileiros a mudarem a rotina e a tomarem
uma série de medidas para
barrar o seu avanço.
Não bastasse a atual crise,
soma-se entre as dificuldades
o fato de muitas operadoras de
planos de saúde estarem se recusando, injustificadamente, a
realizarem os exames referente
à doença. Tal medida é ilegal.
A Agencia Nacional de
Saúde (ANS), no último dia
13 de março, publicou resolução normativa determinando
que todas as operadoras de
planos de saúde são obrigadas
a cobrirem os testes relacionados ao coronavírus.
Ocorre, no entanto, que na
prática diversas operadoras
estão se recusando a cumprir
com esta determinação, sendo
que muitos pacientes estão encontrando problemas nos hospitais para realizar o exame.
“O caminho para aqueles que possuem planos de
saúde e venham a passar por
este problema é realizar reclamação na própria ANS, que

Leilão virtual dos produtores rurais captará recursos para
ajuda a hospitais na guerra contra a pandemia da Covid-19

poderá multar as empresas
que perpetuam esta prática.
Serão cobrados judicialmente
os valores pagos com os procedimentos e exames, além
de eventuais danos sofridos”,
explica Renato Falchet Guaracho, advogado especialista
em Direito do Consumidor.
Segundo o advogado, “não
são apenas os exames que
estão cobertos pelos planos
de saúde. Todos os pacientes
diagnosticados com o coronavírus deverão ter os procedimentos médicos, inclusive a
internação e Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), cobertos pelos
planos de saúde. Esta regra não
se aplica apenas aos pacientes

que tenham essas exclusões especificas no plano contratado”.
O advogado Renato Falchet
Guaracho explicou, também,
que os pacientes que eventualmente tenham problemas com
tais coberturas e não que possuem condições financeiras de
arcar com os pagamentos hospitalares, é possível ainda se
socorrer do Poder Judiciário,
“a fim de que um juiz determine, por meio de liminar, que o
Plano de Saúde cumpra com as
obrigações e pague o tratamento. Estas decisões, via de regra,
são muito rápidas e costumam
sair no mesmo dia. É o seu direito, ainda mais em tempos de
crise como os atuais”.

Governo oferece 18 mil vagas
para cursos rápidos e gratuitos
do programa Via Rápida Virtual
O Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
está com 18 mil vagas para
cursos gratuitos de qualificação profissional do programa
Via Rápida Virtual.
Essa é uma boa alternativa
para estudar e aprender algo
novo durante o período de
recomendação de isolamento
social no enfrentamento ao
coronavírus (COVID-19).
As inscrições e as aulas são
realizadas de forma online, no
modelo de Ensino à Distância
(EAD), sem que o interessado
precise sair de casa.
São quatro cursos de curta
duração (80 horas), em áreas
de gestão e tecnologia de informação, oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de
São Paulo (Univesp): Gestão
Administrativa; Planejamento
Empresarial; Lógica de Programação e Banco de Dados.
As inscrições teve início
nesta quinta-feira (26) e podem ser realizadas até o dia 5
de abril através do site www.
viarapida.sp.gov.br.
Podem se inscrever candi-

datos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e
domiciliados no Estado de São
Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número
de vagas, serão priorizadas as
pessoas desempregadas, com
baixa renda e com deficiência.
A convocação dos candi-

datos selecionados ocorrerá
por e-mail. As aulas têm previsão de início no dia 13 de
abril e os cursos virtuais deverão ser concluídos em até dois
meses. Para receber o certificado, o aluno deve completar
a carga horária completa do
curso virtual.

Nesta sexta-feira, 27 de
março, às 14 horas, em São
José do Rio Preto, será realizado o Leilão Solidário Covid-19, promovido pelo setor
agropecuário, com o propósito de gerar recursos para a
compra de respiradores, máscaras, luvas, aventais e outros
materiais, a serem destinados
às santas casas e lares de idosos de municípios da região.
A iniciativa é do grupo de
WhatsApp G-Agro Rio Preto.
Um de seus coordenadores,
Antônio Cabrera Mano Filho,
médico veterinário, empresário
rural e ex-ministro da Agricultura, salienta que o evento aproveitará a experiência dos produtores
na realização de leilões virtuais
para ajudar as instituições de saúde na luta contra a pandemia.
Além de animais e produtos agro estarão à venda outros
objetos, como uma camisa autografada de Pelé da Copa de
1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial, igual às que
o Rei deu ao ex-presidente dos
Estados Unidos Barack Obama
e ao ator Will Smith. Já o cantor sertanejo Zezé Di Camargo
autografará e doará um dos violões que utiliza em seus shows.
“Um de nossos objetivos é
contribuir para que iniciativas

como esta se multipliquem em
todo o país, de modo que sejam
arrecadados fundos nacionalmente para ajudar na guerra que
estamos travando contra o novo
coronavírus”, salienta Cabrera,
Ao menos outros 20 leilões,
nos mesmos moldes, já estão
sendo organizados. “O agronegócio está mostrando sua força
e capacidade de mobilização
para ajudar a quem precisa”,
acrescenta o ex-ministro.
O grupo organizador conta

com a ajuda das pessoas, que
podem fazer doações espontâneas em dinheiro ou em animais e produtos a serem arrematados. A operação do evento
ficará a cargo da empresa Tanabi Leilões, com transmissão
pelo portal Compre Gados.
Haverá prestação de contas com total transparência.
As pessoas que quiserem
doar serão adicionadas ao Grupo G-Agro para acompanhar todas as atualizações e operações.

Coronavírus: bancários foram
primeira categoria a se mobilizar
por medidas de proteção
Os bancários - historicamente organizados nacionalmente, com uma Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT)
válida para todo o país e todas
as empresas do setor - foram os
primeiros a se mobilizar para
pressionar o setor patronal a
adotar medidas de proteção
aos trabalhadores e clientes,
em decorrência da pandemia
de coronavírus (Covid-19).
Desde 26 de fevereiro,
quando o Brasil teve confirmado o primeiro caso, as entidades representativas, reunidas no Comando Nacional
dos Bancários, estão em contato e realizando frequentes
negociações com a Fenaban
(federação dos bancos).
A atuação das entidades
já resultou, por exemplo, na
suspensão das demissões no
Santander e Itaú e em medidas para que mais bancários
realizem home office, principalmente aqueles incluídos
em grupos de risco.
“Nestes momentos de crise temos que valorizar e muito a nossa unidade nacional.
É a nossa união, de bancários
de bancos públicos e privados, do norte ao sul do país,

que garante a nossa força nas
negociações com a Fenaban”, destaca a presidente do
sindicato, Ivone Silva.
“Nossa organização e
unidade permitiram que a
cobrança por medidas que
protejam a saúde de bancários e clientes fosse rápida,
unificada e contundente. Já
avançamos muito desde o
início da pandemia de coronavírus, mas é necessário
avançar ainda mais”, diz.
“Nossa reivindicação é
para que apenas sejam mantidos nas agências apenas
atendimentos
essenciais
como compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários
eletrônicos e outros serviços
não presenciais. Para nós, do
sindicato e demais entidades
representativas, a gravidade do momento exige que a
vida das pessoas estejam em
primeiro lugar. Temos atuado
com base nisso desde o início
desta crise. Mais uma vez, os
bancários são referência de
organização e mobilização
para todas as demais categorias”, acrescentou Ivone Silva. (Fonte: Seeb São Paulo)
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Assentamentos de Colômbia vendem
produção de frutas e legumes

Assentamento em Formiga vende produção de abacaxis para CEASA em São Paulo. (Foto: Aquino José)

Criado em 1999, os assentamentos Formiga e Perdizes,
aproveitam de sua proximidade
com a área urbana para comercializar os alimentos que produz. Por se tratar de agricultura
familiar, a produção nos assentamentos é diversificada.
O forte da região são as
frutas, como banana, melancia
e abacaxi, mas os assentados
também são fortes na produção
de mandioca, milho, abóbora,
alface e quiabo. Há também
produção leiteira e animal.
Em Colômbia, 97 famílias

lutam para manter suas raízes
nos assentamentos. Levando
em conta uma média de quatro
membros por família, são mais
de 380 pessoas que vivem em
2.572,29 hectares, onde permanecem com a condição de
fazer com que a terra dê frutos
e proporcione alimentos para
quem vive nas áreas urbanas.
Bruno Souza Pereira, do
assentamento de Formiga,
afirma que eles só não vendem mais porque a comercialização ainda é um desafio.
“Os assentados já se organi-

zam em associações, que podem vender os produtos para
programas governamentais e
mercados”, destaca.
Entre os meios de comercialização também estão à venda para
centros de abastecimento, para
atravessadores que pagam um
preço menor e as feiras-livres.
A maioria dos assentados
tira da comercialização de
parte da produção a maior
parte da renda familiar. Segundo Rodrigo Souza Pereira,
uma família vive tranquilamente num pedaço de terra.

Produtores de Cachaça se mobilizam para
a produção e doação de mais de 70 mil
litros de álcool etílico hidratado a 70%
para colaborar no combate ao COVID-19

O Instituto Brasileiro da
Cachaça (IBRAC), entidade
nacional representativa do setor produtivo Cachaça, anuncia a doação inicial, prevista já
para os próximos dias, de mais
de 70 mil litros de álcool etílico hidratado a 70% feita por
produtores de cachaça associados e demais empresas do setor para colaborar no combate
ao COVID-19.
O volume será destina-

do para fins de emprego nos
serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS) e demais órgãos
públicos destinados ao atendimento da população, que poderão, por sua vez, doar estes
produtos para as populações
mais expostas.
A informação foi confirmada após a publicação de
nota técnica da Anvisa esclarecendo procedimentos para a
produção e a doação do álcool

a 70% de volume.
Os serviços do SUS que
receberão as doações serão,
inicialmente, de cidades dos
estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Ceará, Alagoas e Rio
Grande do Sul.
Segundo Carlos Lima, diretor
executivo do IBRAC, a expectativa é que mais empresas produtoras de cachaça e de bebidas
alcoólicas iniciem a produção de
álcool etílico para doações.

Presos de São Paulo vão
confeccionar 320 mil máscaras
para proteção contra coronavírus
Na próxima semana, a capacidade total de produção será de 26 mil peças por dia

A Secretaria da Administração Penitenciária anunciou na
última terça-feira (24) que reeducandos do sistema prisional
do Estado vão auxiliar nas ações
de prevenção ao novo coronavírus. A secretaria adquiriu insumos para produção de 320 mil
máscaras descartáveis de proteção. A confecção já começou.
A previsão é que sejam
produzidas 26 mil peças por
dia nas fábricas adaptadas especialmente para a produção
das máscaras. Cerca de 200
reeducandos de várias regiões
do Estado, de penitenciárias
masculinas e femininas, vão
confeccionar as máscaras de
proteção descartáveis para

uso em procedimento simples
(não-cirúrgicos).
Segundo a secretaria, serão produzidas 26 mil peças
por dia, seguindo os critérios
sanitários e de confecção para
a produção destas máscaras,
que terão um custo para o governo de R$ 0,80 por peça.
A Funap, vinculada à Secretaria da Administração
Penitenciária, já começou a
confecção em oficinas nas
Penitenciárias Femininas I e
II de Tremembé. Só nessas fábricas, a produção diária será
de 18 mil peças, com 121 máquinas trabalhando.
Ainda nesta semana, a Penitenciária Feminina de Tupi

Paulista e a Penitenciária Masculina de Andradina também
começam a fabricar as máscaras. Em Tupi Paulista, a produção será de 5,4 mil peças por
dia, com 36 máquinas; em Andradina, 2,6 mil peças por dia,
com 19 máquinas operando.
Na próxima semana, será
alcançada a capacidade total
de produção, de 26 mil peças
por dia. As fábricas tiveram
seu parque fabril adaptado
para a confecção das máscaras. As oficinas foram higienizadas e foi criado um protocolo de entrada para garantir
a higiene das peças, feitas em
TNT duplo. As máscaras serão vendidas a preço de custo.
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Unidades de saúde retomarão vacinação contra a gripe na próxima semana
Segundo o secretário municipal de saúde, Alexander
Stafy Franco, a ação de vacinação no sistema “drive thru”
atendeu às mais otimistas expectativas nesta quinta-feira,
26 de março, registrando
quase quatro mil pessoas com
mais de 60 anos vacinadas.
“Na próxima semana chega um novo lote de vacinas e
nós retomaremos a vacinação
nas Unidades Básicas de Saúde, com apoio das estruturas
de escolas e espaços abertos,
ainda para este público pre-

conizado pela Campanha de
Vacinação Nacional, pessoas
com mais de 60 anos e profissionais da saúde”, disse.
Vanessa Jodas, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, explicou
que para o atendimento de
idosos que estejam acamados
ou tenham dificuldade de locomoção é preciso agendamento,
via telefone, na Unidade Básica de Saúde mais próxima a
residência do paciente.
A ligação para agendamento pode ser feita das 8 às 16 ho-

PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

ras, e os telefones estão disponíveis no portal da prefeitura,
www.barretos.sp.gov.br.
A coordenadora lembra
ainda que “essa vacina não
protege ninguém do Coronavírus, responsável pela Pandemia Covid-19, é uma imunização contra a gripe. Mas
como os idosos fazem parte
do grupo de risco do coronavírus, vaciná-los contra a gripe
é muito importante, pois pode
ajudar num possível diagnóstico, caso venham a apresentar
sintomas da doença”, reforça.

