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Governo adota fase emergencial
para conter crescimento de pandemia
O governador João Doria
anunciou nesta quinta-feira
(11) a adoção de uma fase
emergencial de enfrentamento à pandemia. A partir da
próxima segunda-feira (15),
medidas mais duras de restrição entram em vigor e se estendem até o dia 30 para frear
o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coro-

navírus e conter a sobrecarga
em hospitais de todo o Estado.
A restrição completa proíbe
retirada presencial de produtos
em restaurantes e lanchonetes,
proíbe atendimento presencial
em lojas de material de construção e veta celebrações religiosas coletivas e atividades
esportivas em grupo.
Lojas e restaurantes só

poderão fazer entregas pelo
sistema em que o consumidor
recebe o produto dentro de
seu veículo (drive thru), entre
5 e 20 horas, ou por serviços
de entrega na residência (delivery) por telefone ou aplicativo de internet. Não haverá
nenhuma restrição ao funcionamento de supermercados.
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Paula Lemos solicita Centro da
Mulher ao governo do Estado

A prefeita de Barretos, Paula Lemos, participou de café
da manhã, na última segunda-feira, 8 de março, no Palácio
dos Bandeirantes, em São Paulo, com o governo do Estado.
O encontro foi realizado
junto com outras 9 prefeitas,
que representaram as 64 mulheres que são chefes do po-

der Executivo no Estado.
Na oportunidade, foram
apresentadas as políticas públicas do Estado em relação às
mulheres, para marcar o Dia
Internacional da Mulher, e foi
apresentado às prefeitas um
Centro da Mulher para os municípios no valor de R$ 400 mil.
Paula Lemos já fez a soli-

citação para que a cidade de
Barretos seja contemplada.
“Estamos sempre trabalhando
pelo bem de todos e sabemos
da necessidade de políticas
públicas para as mulheres
que ainda sofrem com as diferenças salariais, entre tantas
outras questões.”, afirmou a
prefeita de Barretos.

ACIB entrega prêmios do Dia
Internacional das Mulheres

Na manhã desta quinta-feira, dia 11, foram entregues os
prêmios sorteados na promoção do Dia Internacional das
Mulheres, realizado pela Acib,
juntamente ao Sincomércio.
No total foram sorteados
e entregues 12 prêmios, oferecidos por lojas parceiras
das entidades do comércio.
O sorteio ocorreu pelas redes
sociais da associação na última segunda-feira, dia 08, justamente no Dia Internacional
das Mulheres.
A promoção teve como
iniciativa, presentear as mu-

lheres barretenses e movimentar o comércio local.
A entrega dos prêmios
ocorreu no auditório da Acib,
respeitando todas as normas
de segurança devido a pandemia e contou com a presença
de diretores e da presidente da
Associação Comercial e Industrial, Jackelyne Rossini.
A super promoção da Páscoa já está sendo preparada,
por isso, tanto a Acib como
o Sincomércio pedem que os
consumidores fiquem ligados
nas redes sociais da Acib e
participem da promoção.

Empresa promove reparos no Terminal Rodoviário

A empresa Prisma Construções iniciou nesta quinta-feira (11), os reparos nas obras de reforma
do Terminal Rodoviário “Ary Ribeiro de Mendonça”. Os trabalhos foram acompanhados pelo secretário municipal de Planejamento Territorial e Urbano, Carlos Henrique Gonçalves Lúcio. No final de
2020, a rodoviária, como é conhecido o terminal, passou por diversas reformas com investimento estimado em mais de R$ 1 milhão de reais, mas que não solucionou os problemas existentes,
segundo a administração municipal. Como exemplo, a prefeitura afirma que a obra possui pontos
falhos de acessibilidade, já que o piso tátil falta em vários pontos do espaço e o banheiro adaptado
tem degrau, o que dificulta o acesso dos cadeirantes. Já os sanitários masculino e feminino estão
parcialmente interditados com vazamentos nas instalações hidráulicas. Logo na rampa de acesso
dos ônibus, observou-se que a mesma estava com os ferros da concretagem expostos, tendo em
vista o desgaste com o pouco tempo de uso e estava estragando os pneus dos veículos. Outro ponto
levantado pela administração municipal é que a segurança foi deixada de lado, pois no prédio não
existe equipamento de prevenção e combate a incêndio, além de fiação exposta com riscos de curto
circuito. Ao assumir a secretaria em janeiro de 2021, o engenheiro Carlos Henrique providenciou
a notificação da empresa que executou a obra, solicitando a execução dos reparos e serviços não
executados. A secretaria ainda trabalha na elaboração de projetos de instalação elétrica e sistema de
prevenção. Na semana que vem, está prevista a reforma do telhado na qual a prefeitura de Barretos
fará contrapartida de aquisição das telhas e a empresa entra com o pessoal para execução do reparo.

Rio das Pedras confirma prorrogação do
pagamento da Anuidade 2021 do clube
Devido à Pandemia, o Rio
das Pedras Country Club de
Barretos prorrogou até o dia
31 de março, o prazo final para
os associados que ainda desejam pagar as mensalidades do
ano de 2021 com desconto.
Para conferir os valores e formas de pagamento, basta que
o associado acesse o endereço
https://rpcc.com.br/valores-e-tarifas/ e fique por dentro de
todas as informações.

Carência de
pagamento do
Pronampe pode
ser estendida
para 11 meses
Os bancos poderão
estender o prazo do Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe) de oito para 11
meses. A mudança no texto
aconteceu após determinação da Assembleia de
Cotistas do Fundo de Garantia de Operações (FGO),
por sugestão da Secretaria
Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia. O Pronampe é o maior
programa de crédito para
micro e pequenas empresas do país, instituído pela
Lei nº 13.999, de 18 de maio
de 2020, e foi responsável
pela destinação de mais de
R$ 37 bilhões a quase 520
mil micro e pequenos empreendedores. A mudança
no prazo da carência não
necessita de uma nova lei,
pois o trecho foi vetado na
legislação de 2020, e reajustado no regulamento do
FGO. As empresas que se
interessarem pela prorrogação da carência devem
procurar as instituições financeiras em que firmaram
os contratos de crédito.

Terceira e última
parcela do IPVA 2021
vence nesta sextafeira para veículos
com placa final 4
Os proprietários de veículos com placa final 4 têm
até esta sexta-feira (12) para
efetuar o pagamento da terceira e última parcela do IPVA
2021. A data é válida apenas
aos contribuintes que optaram pelo parcelamento do
tributo. O calendário desta
última fase segue até o dia
22 de março para os veículos
com final de placa 0. O vencimento de acordo com o final
de placa dos veículos é válido
apenas para a primeira fase
de parcelamento do tributo.
Neste caso, os proprietários
de caminhões com placa final
4 que optarem pelo parcelamento também devem efetuar
o pagamento da primeira cota
do imposto nesta sexta (12).
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Editorial

Brasil, o celeiro da Covid

Fernando Rizzolo, advogado, jornalista, mestre em Direitos Fundamentais, emite sua opinião sobre o momento
preocupante vivido pelos brasileiros nos últimos dias e semanas, com relação à pandemia que prevalece. Segue.
Uma das correntes que explicam a transmissão do vírus
no Brasil não é propriamente
científica, mas ideológica.
É bem verdade que o governo brasileiro sempre agiu
em desacordo com a proteção social em relação a essa
questão
epidemiológica,
abrindo a discussão como
uma farsa, bem ao estilo do
então presidente dos EUA,
Donald Trump.
A essência do negacionismo, do simplismo no
tratamento através de medicações inócuas, as demonstrações públicas das aglomerações sem máscara, a falta
de coordenação do planalto,
sempre justificada pela decisão do STF que delegava a
governadores e prefeitos o
combate à pandemia (o que
não é verdade, pois a Corte
não eximiu o governo federal de responsabilidade, pelo

contrário, reforçou a competência dos executivos), fizeram do Brasil preocupação
internacional na proliferação
de novas variantes ante o
descontrole do governo.
Um fato incontestável é
que Bolsonaro sempre apostou que a população não iria
aderir às vacinas, pois várias
vezes afirmou que jamais a
tomaria e que a economia era,
sim, vítima de uma “epidemia
fabricada”, em que o vírus
era um agente político para
promoção de governadores e
oposicionistas.
E tal pensamento de certa forma acabou impregnado
na mente dos negacionistas,
grande parte dos seus eleitores, muitos dos quais, diga-se
de passagem, já faleceram em
virtude da Covid-19.
Diz um ditado alemão que
“se há 10 pessoas sentadas
numa mesa, um nazista se sen-

ta e ninguém levanta, então
há 11 nazistas sentados”, e é
exatamente nessa linha de pensamento que se pode avaliar a
influência exercida por uma
corrente ideológica que alimenta a contaminação pelo vírus.
Hoje no Brasil o grande
problema são as variantes, o
que torna a contaminação e
a virulência duplicadas, atacando, portanto, os jovens, ao
contrário de outrora, em que
eram apenas os mais idosos as
vítimas fatais.
A questão de saúde pública é complexa, ainda mais
se tratarmos de “lockdown”,
uma vez que de nada adianta restaurantes cumprirem as
exigências de segurança, se
bares, festas, igrejas e aglomerações em geral não o fazem.Aliás, essa é a queixa de
determinados setores da economia, e com razão.
Isto posto, resta-nos ape-

nas uma esperança: a vacinação em tempo ágil, o que
até agora não demonstra que
pode ocorrer, já que o governo não acompanha a produção
e a compra destas no mesmo
ritmo das contaminações.
Para constatar o terrível desprezo por mais de
250.000 mortes, atualmente
quase 2.000 mortes por dia,
nada melhor e mais triste do
que uma frase de Jair Bolsonaro em relação a essa tragédia dita esta semana: “Chega
de frescura e mimimi. Vão
chorar até quando?”.
Pobre Brasil, um país que
realmente não é para principiantes. Prova disso é o logístico General Pazuello...
Assim, enquanto a tristeza
e o abandono nos empurram às
lágrimas, grandes infectologistas e países oferecem seu apoio,
talvez para enxugar o choro
doído dos desamparados.

Opinião

Dia 8 de março e todos os
outros 364 dias do ano são delas

EXPEDIENTE

Vivemos em um país em
que o feminicídio cresce em
larga escala e por motivos
cada vez mais banais; onde a
palavra da mulher e ela própria não tem o devido valor
e respeito.
A impressão que se tem é
de que não paramos para pensar na importância da mulher
como ser humano, para a sociedade, para a família e para
as outras mulheres.
Muito embora exista esta
crescente no número de feminicídios, elas vivem cerca de 7
anos a mais que os homens, de
acordo com dados do IBGE.
Hoje não vim falar de violência contra a mulher, apesar
da pauta ser pertinente. Vim
enaltecer as flores, mas sem
esquecer dos espinhos. E me
pergunto: o que faz com que
elas vivam mais?
Historicamente as mulheres carregam consigo múltiplas
funções atribuídas a quem, no
passado, limitava-se a “só ficar
em casa”: lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, dos filhos
e do marido. Seis funções que,
se destrinchadas, podem do-
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PANO PARA MANGA
A venda de terreno da
APAE de 54 mil metros quadrados por R$ 1,5 milhão
questionada pelo vereador
Nestor Leonel (DEM) pode
dar muito ‘pano pra manga’.
Segundo uma fonte segura,
a média por metro quadrado de uma gleba dentro da
cidade seria de R$ 125. Mas,
foi vendido por menos de
R$ 30 o metro quadrado.
TRANSPORTE DE
UNIVERSITÁRIOS
A prefeitura de Barretos
abriu licitação para contratação de empresas de ônibus para o transporte escolar de universitários para
as cidades de Bebedouro,
Ribeirão Preto e São José do
Rio Preto. Tem gente que espera a vinda de muitas empresas para a disputa.
CIRCULAR NA CIDADE
Paulo Correa (PL) está
preocupado com o andamento da licitação do transporte público. O vereador
lembrou que o contrato
emergencial com a Expresso Itamarati é de 90 dias e
vence em 28 de abril.
CAPELA NA CITY
A cessão de área no City
Barretos para a construção
da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é
questionada pelo vereador
Rodrigo Malaman (PSDB).
VERBA PARA INSTITUIÇÃO
Fabrício Lemos (PSL) pediu para que a Prefeitura de
Barretos firme convênio ou
ofereça incentivos para a
Guarda Mirim. Por mais de
50 anos a instituição colocou jovens de 14 a 18 anos
no mercado de trabalho.
Acontece que o vereador
se esqueceu que a Guarda
Mirim fechou as portas em
agosto do ano passado.

brar ou triplicar.
Com o passar dos anos
elas vêm ocupando seu lugar
na sociedade, em altos cargos
de grandes empresas, assumem o posto de chefes de família e se reinventam dia após
dia. Finalmente!
Mesmo saindo de casa
para assumir sua posição no
mercado de trabalho, muitas
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continuam com a sobrecarga
das tarefas citadas anteriormente, com pouca ou nenhuma ajuda na maioria dos
casos. E não há nada de belo
nisso. É injusto e muitas vezes covarde.
A mulher é uma divindade,
fortaleza admirável que antes
de pensar em si, coloca os
seus em primeiro lugar. Acredito que o segredo da longevidade feminina está aí.
A mulher é um ser ímpar,
que enfrenta desafios e se reinventa sempre que necessário. Ela enxerga além do que
se pode ver, sabe que para ser
o pilar que sustenta a família,
precisa olhar para si, cuidar da
sua saúde, da alimentação.
A mulher não tem vergonha ou preconceito em passar por exames periódicos e
consultas médicas. Cuidar da
saúde para elas não as diminui, pelo contrário. Cuidar da

saúde do corpo e da alma é a
peça fundamental que mantém todas as engrenagens funcionando em equilíbrio.
Não há nada que a mulher
não seja capaz de fazer ou alcançar. Elas não vivem para
provar nada pra ninguém,
vivem para si e para os que
ama. E para nós, homens, é
mais uma lição e exemplo a
ser seguido.
Dr. Henrique Lima Couto
Mastologista e Membro
Titular da Sociedade
Brasileira de Mastologia

cato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate às Endemias) com
sede em São José do Rio
Preto e que congrega mais
de 100 municípios.
FICHA CORRIDA 1
Paulo Correa, do PL, tem
57 anos, é casado, declara
ao TSE a ocupação de servidor público estadual e tem
superior completo. Ele tem
um patrimônio declarado
de R$ 311.516,53.
FICHA CORRIDA 2
Nestor Leonel, do DEM,
tem 57 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de
agricultor e tem ensino fundamental completo. Ele tem
um patrimônio declarado
de R$ 1.177.295,30.
MAIOR INFERNO
Jair Bolsonaro vive os piores dias de sua vida. Um verdadeiro inferno astral. Agora
tem Lula com direitos políticos, aumentos nos combustíveis, o dólar encostando
nos R$ 6 e o povo esperando
auxílio emergencial.
MUITA FESTA
Não é só o PT que comemora a anulação das condenações de Lula. Outros dois
partidos - MDB e Progressistas - que participaram dos
assaltos aos cofres públicos
brasileiros via caso ‘Petrolão’
são só alegria.
CENTRO DA ELEIÇÃO
João Doria (PSDB) voltou
a dizer que nem Lula, nem
Bolsonaro são mais importantes que o Brasil. Aproveitou mais uma coletiva para
dar uma boa notícia: disse
que a vacina Coronavac (Sinovac/Butantã) se mostra
eficaz também para as variantes do vírus.

CASO ABERTO
O Ministério Público do
Trabalho analisa denúncia
do Conselho Regional de
Enfermagem de São Paulo
contra a Santa Casa de Barretos. A relatora é a Dra. Ileana
Neiva Mousinho e o caso foi
publicado no Diário Oficial
da União de 10 de março.
BEM REPRESENTADOS
Os agentes de saúde estão bem representados com
o deferimento do registro
sindical do SINDASE (Sindi-

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo.” (Epicuro)

Nasceu no último dia 03 de março de 2021, pesando 3.520 kg e medindo 47
centímetros, Bernardo Rubens Amador de Oliveira. Este bebezão veio para
completar o amor do casal Marcilio de Oliveira Neto e Stefanni Amador. Felicidades!

Alessandra Uieda comemorou mais um aniversário terça-feira (09), e recebeu na data, o carinho
especial das filhas Thauany e Thayná (foto), e do marido Sérgio. Felicidades!

Ontem (11) foi dia de festa para Fabiano Caroli que celebrou
mais um aniversário. A data especial foi comemorada ao lado
do filho Felipe e da esposa Alessandra (foto). Parabéns!
A quarta-feira (10) foi dia de festa para Angela Peixoto que brindou
mais um ano de vida. Ela que adora viajar e também estar ladeada
de seus amigos, recebeu muitas felicitações e carinho. Parabéns!
A quinta-feira
(11) foi de parabéns, de desejos de muita
saúde e realizações para
Alice Elias de
Andrade que
completou 09
anos de vida.
Os beijos e paparicos ficaram
por conta dos
pais Rogério e
Daniela. Felicidades Alice!

A princesinha Ana Clara Duarte Favrin completou 08 anos ontem quinta-feira (11). Em tempos de pandemia, teve festinha
só com a família, onde rolou muita alegria, comidas prediletas
da aniversariante, além de muito amor e carinho dos pais
Silvio e Vanessa, e do irmão Léo. Parabéns Ana Clara!

No dia 08 de março comemora-se o dia Internacional das
Mulheres, e Valéria Kelly o seu aniversário. A data foi bastante
comemorada, recebendo os mimos e paparicos do marido
Carlos e das filhas Elisa e Nicole (foto). Felicidades!

No domingo (14), a festa será em torno da atleta Eduarda
Keiko, que completa 13 anos. Apesar da pouca idade, a jovem
carrega dezenas de títulos, dentre eles o Mundial de Jiu Jitsu
disputado nos Estados Unidos em 2019. Eduarda comemora a
data ao lados dos pais Roger Bessa da mãe Paula China e recebe o carinho de amigos e familiares. Felicidades Eduarda!
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Paulo Correa defende volta às aulas após profissionais
da educação serem vacinados contra COVID-19
Na sessão ordinária da última segunda-feira (8), o vereador Paulo Correa (PL) questionou quantos profissionais do
quadro de apoio da educação
básica e quadro do magistério
há na rede municipal de ensino
e qual o valor despendido para
vacinar todos esses profissionais contra a COVID-19.

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

No documento, o parlamentar questiona ainda, se com a devolução de R$ 600 mil reais da
Câmara Municipal para a prefeitura de Barretos para compra
de 12.000 vacinas Sputnik, os
profissionais da educação municipal, do quadro do magistério e quadro de apoio, serão
priorizados na vacinação.

UM BEBERRÃO NA CÂMARA MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Barretos tem um beberrão, segundo constatou o vereador Carlão do Basquete (PSD). Ele
contou que em recente viagem gastou do próprio bolso oitocentos reais em gasolina. “O carro está bebendo demais”,
exclamou. Ele também reclamou que no ano passado o presidente João Mulata (PSDB) devolveu um veículo para a prefeitura e agora a Câmara está sem automotivo suficiente para
atender a demanda dos vereadores.

Barretos recebeu mais 872
doses para a segunda dose
dos idosos de 85 a 89 anos

Na última terça-feira (9),
a secretaria municipal de Saúde, por meio da Vigilância
Epidemiológica, distribuiu
para todas as unidades de saúde, 872 doses destinadas para
aplicação da segunda dose do
grupo de idosos de 85 a 89
anos contra o Covid19.
De acordo com a coor-

PITA FOGO

VACINA VAI SALVAR O CARNEIRO
O vereador professor Raphael Silvério (PSDB) elogiou a
corrida da prefeita Paula Lemos (DEM) em busca de vacinas. O edil também torce para que, em breve, os vereadores
possam todos estar juntos para degustar um carneiro prometido pelo colega Nestor Leonel (DEM).

denadora da Vigilância Epidemiológica, Sandra Rocha,
“ainda tem disponíveis também em todas as unidades a
primeira dose de vacina do
grupo de 80 a 84, cuja adesão
foi baixa. Reforçamos que as
famílias se conscientizem e
busquem pela imunização”
ressaltou a coordenadora.

VEIO DO QUINTO DOS INFERNOS
Ao comentar a pandemia da Covid-19, o vereador Fabrício Lemos (PSL) disse que essa doença veio do quinto dos
infernos para infernizar o mundo inteiro. Ele crê que o fim
dela está próximo, “em nome de Jesus!”.

Vereador Ricardo Bodinho pede benfeitorias para
a região dos bairros Dr. Paulo Prata e Nobre Ville

O vereador Ricardo “Bodinho” (PP) questionou a administração municipal perguntando de quem é a responsabilidade
de fazer a pavimentação asfáltica do trecho da Avenida João
Baroni, confluência com a Avenida Urias Bernardes Coelho
até a Rua Projetada 01.
O mesmo questionamento foi feito pelo vereador com
relação à continuação da via
pública e construção de cal-

çadas, do trecho localizado
da Avenida João Baroni até a
Avenida Pedro Fontoura Pires, pois faltam cerca de 20
metros para fazer a ligação da
Avenida João Baroni, tendo
em vista que, a Avenida João
Baroni é via de mão dupla e
há apenas uma via que é asfaltada e a outra via está na terra.
O vereador pede se, caso
a responsabilidade seja do loteador, se ele já foi notificado

para proceder à pavimentação
asfáltica e a abertura dessa via.
E, em caso de ser a prefeitura a
responsável, porque ainda não
procedeu tal medida.
Bodinho também argumenta sobre a falta de iluminação no endereço supracitado, tendo em vista que há os
postes de energia, mas não há
os braços de luz.
O vereador pede ainda para a prefeitura realize a

limpeza das guias e construir
calçadas em toda a extensão
da Avenida João Baroni, a
partir da Avenida Seringueira, bem como proceder a iluminação na extensão da Rua
Antenor Duarte Vilela, confluência da Avenida Urias
Bernardes Coelho até a Chácara de Apoio e Recuperação
para Alcoólatras.
No requerimento, o vereador justifica que, “na Avenida
João Baroni, confluência com
a Avenida Urias Bernardes
Coelho até a Rua Projetada
01 não há iluminação pública, tão pouco pavimentação
asfáltica, tendo em vista que
a Avenida João Baroni é uma
via de mão dupla e há apenas
uma via que é asfaltada e a
outra via está na terra”.
“E nos outros trechos supracitados falta ainda a infraestrutura devida, dando
mais segurança aos transeuntes e motoristas”, disse Ricardo Bodinho.

O deputado federal Geninho Zuliani, do DEM/SP, foi
anunciado, em Brasília, novamente como membro titular
da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, umas
das mais importantes na análise de proposituras na Câmara
dos Deputados. É a segunda
vez que o parlamentar é escolhido para integrar a CCJC,
neste mandato.
A CCJC tem por objetivo analisar diversas propostas de legislação, como por
exemplo, projetos de leis e
de emenda constitucional.
O parlamentar também integrará a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
(CEDEICS).
“É uma honra ser nomeado novamente para fazer parte da CCJC, reafirmo que
minha atuação sempre se pautará pelo interesse público e
desenvolvimento do Brasil”,
ressalta o deputado.

A Câmara dos Deputados
tem hoje 25 comissões temáticas permanentes formadas
por deputados, com o objetivo de analisarem projetos de
lei e emendas constitucionais,
como Agricultura, Direitos
Humanos e Educação.
Paralelamente,
existem
ainda comissões temporárias,
como as CPIs. Pela legislação

vigente no Brasil, todos os
projetos de lei devem ser debatidos pelas comissões.
Segundo a Câmara dos
Deputados, cerca de 80% dos
projetos de lei sequer precisam ir a plenário para votação, se forem aprovados pelas
comissões podem ser encaminhados automaticamente para
deliberação do Senado.

Representando a prefeita de
Barretos, Paula Lemos, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Maria Adélia Espinha Bueno do 1º Fórum
da Mulher Empreendedora, que
foi realizado de forma on-line.
Participaram, também, as
secretárias estaduais Patrícia
Ellen da Silva (Desenvolvi-

Geninho Zuliani é nomeado
membro titular da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara

UM COCÔ JURÍDICO
“Advogados preparados não faz cagada”, de acordo com
o vereador Angelo Tegami (PV) na sessão do legislativo de
segunda-feira (8). O edil é chamado carinhosamente de “Tigre” pelos seus companheiros de vereança.
O EMPODERAMENTO DA MULHER
No entendimento do vereador Chafei Amsei (MDB), o
empoderamento da mulher na política é necessário. Ele lamentou que na atual legislatura barretense não haja representação feminina.
SEM ABRAÇOS NA PANDEMIA
A Câmara Municipal aprovou em 2.014 o projeto que
instituiu o Dia do Abraço em Barretos, a ser comemorado
anualmente no dia 22 de maio. A proposta foi do vereador
Carlão do Basquete (na época, PROS), e recebeu o voto favorável de todos os edis. Em tempos de pandemia, os abraços online devem prevalecer.
PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
O vereador Adilson Ventura (PL) solicitou à prefeitura a
prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes
públicas de educação básica.
A ALTERNATIVA DE LEONEL
O vereador Nestor Leonel (DEM) pediu que a prefeitura
proceda estudos, visando realizar um tratamento preventivo
e precoce na população barretense contra a pandemia da Covid-19, mediante a administração de hidroxicloroquina, ivermectina, bromexina, azitromicina, zinco e vitamina D.
EM TEMPOS DE AGLOMERAÇÃO...
... mantenha a distância necessária e use máscara antes
que a vaca tussa.

Mulher Empreendedora foi
tema de Fórum Estadual

mento Econômico, Ciência e
Tecnologia), Célia Leão (Direitos da Pessoa Com Deficiência), Célia Parnes (Desenvolvimento Social) e Lia Porto
(Procuradora Geral do Estado).
Maria Adélia falou da importância em participar do fórum,
destacando que a mulher está conseguindo hoje um espaço diferen-

ciado através das capacitações e o
seu preparo como empreendedora.
“A prefeita Paula Lemos
está engajada para oferecer
qualificação profissional em todas as áreas, incluindo as mulheres, que cada vez mais buscam o mercado de trabalho e
fazer o seu próprio empreendimento”, afirmou Maria Adélia.
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São Paulo terá toque de recolher, fecha escolas,
restringe comércio, proíbe cultos e futebol em fase
emergencial de 15 dias contra pandemia

Sob o risco de colapso no
sistema de saúde, devido à escalada da transmissão do coronavírus, o governo de São
Paulo decretou uma fase emergencial mais dura de seu plano
de combate da pandemia a partir da segunda-feira (15).
Haverá um toque de recolher das 20 às 5 horas, período em que as pessoas deverão
ficar em casa e poderão ser
abordadas para orientação.
O objetivo não é multar pessoas, exceto nas já fiscalizadas
aglomerações. A frequência de
praias e parques estará vetada.
O pacote inclui um fechamento de colégios estaduais.
Para não atrapalhar o calendário, os recessos de abril e outubro serão adiantados, oficialmente, de 15 a 28 deste mês.
As escolas seguirão parcialmente abertas para atender
alunos vulneráveis que precisem de alimentação ou que
precisem de equipamento para
aulas remotas. Na rede privada, isso será opcional, mas as
regras que limitam a 35% de
ocupação seguem valendo.
Ao todo, 14 setores econômicos serão afetados pelo endurecimento de regras. Haverá restrição do funcionamento
de supermercados até as 20
horas. Como serviço essencial, eles têm horário liberado como da fase vermelha, a

Tereos recebe certificado
Energia Verde da UNICA

Certificação é concedida a empresas produtoras de energia
limpa produzida a partir da biomassa da cana-de-açúcar

mais restritiva, em vigor desde o último dia 6.
Serão excluídas dessa classificação lojas como as de material de construção, que terão
de fechar. Cultos religiosos,
que haviam sido permitidos
na última reclassificação do
chamado Plano SP, foram
suspensos, porém os fiéis poderão rezar individualmente.
Escritórios e serviços públicos não essenciais terão suas
atividades presenciais vetadas.
Serviços de retirada de alimentos e produtos nos estabelecimentos estão vetados, mas
o delivery segue permitido.
Em vídeo gravado e distribuído em redes sociais, o governador Doria afirma que as
medidas serão impopulares.
“Vou honrar o cargo que
ocupo, mesmo que isso custe
minha popularidade. Vocês me

elegeram para cuidar de vocês,
não para cuidar de mim”, afirmou. “Nossos hospitais estão
chegando no limite máximo
de ocupação. Temos de adotar
medidas mais duras de distanciamento social”, disse Doria.
“É uma decisão dura, impopular, difícil. Me solidarizo
com todos. O Brasil está colapsando, e se nós não frearmos o vírus, não será diferente
em São Paulo”, disse o governador. Em entrevista coletiva,
se disse “muito triste de ter de
anunciar” a nova fase.
O endurecimento das medidas é consequência do colapso
em curso no sistema de saúde
paulista, um dos mais avançados do país, sob o peso do aumento de casos e óbitos relacionados à circulação de variantes
mais transmissíveis e, talvez,
mais letais do Covid 19.

O avanço da doença ocorreu mesmo com a implantação
da fase vermelha, a mais restritiva e que só permite a abertura de serviços essenciais, que
teve pouco efeito sobre o isolamento social no estado.
Na terça (9), apenas 43%
dos paulistas estavam isolados, segundo o rastreamento
por daos celulares do governo.
A nova fase emergencial não
terá uma classificação por cor.
Ao todo, o estado já teve
63.010 mortes desde o começo
da pandemia, declarada como
tal há exato um ano pela Organização Mundial da Saúde.
O governo determinou a
abertura de novos leitos em regime de urgência, mas o temor é de
que eles não cheguem a tempo.
A ocupação de UTIs no
estado todo está em 87%, segundo dados do governo.

As sete unidades da Tereos
Açúcar & Energia Brasil receberam, durante o “Webinar
Sustentabilidade
Ambiental, Bioeletricidade e o Selo
Energia Verde”, o Certificado
Energia Verde, concedido pela
União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA).
O certificado é oferecido
para empresas produtoras de
energia limpa e renovável,
produzida a partir da biomassa da cana-de-açúcar, e
para consumidores de energia no mercado livre.
O programa Selo Energia
Verde é um reconhecimento por práticas sustentáveis,
mantido pela UNICA, em
parceria com a Câmara de
Comercialização de Energia

Elétrica e apoio da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia.
Atualmente, 51 usinas
brasileiras possuem a certificação, entre elas as sete
unidades da Tereos no interior paulista: Andrade (Pitangueiras/SP), Cruz Alta
(Olímpia/SP),
Severínia,
São José (Colina/SP), Mandu (Guaíra/SP), Vertente
(Guaraci/SP) e Tanabi.
Segundo o gerente de
Energia da Tereos, Samuel
Oliveira, o certificado demonstra a seriedade do Grupo Tereos na preservação
ambiental e respeito às leis
ambientais,
contribuindo
para uma matriz energética
mais limpa e renovável.

Campanha “Doe Alimentos” do FSS
visa atender famílias em situação de
vulnerabilidade em período pandêmico

A presidente do FSS de Barretos recebendo as cestas básicas doadas pela rede Savegnago Supermercado

Em 69 dias sob a nova
gestão, o FSS (Fundo Social
de Solidariedade) de Barretos atendeu 712 famílias,
acolhendo e suprindo as necessidades de alimentação e
vestuário.
Visto que a cidade atualmente tem cerca de 20 mil
pessoas em situação de vulnerabilidade e com aumento
em decorrência da pandemia,
o FSS tem seu funcionamento
de segunda a sexta-feira, das
8 as 12 horas, acolhendo as
famílias que estão cadastradas
no CAD único e que não são
assistidas pelo CRAS e outras
instituições.
“O Fundo Social depende
totalmente de doações da população e empresários para que os
trabalhos continuem. No início

deste ano recebemos 1000 cestas básicas da Rede Savegnago,
também doações de vestuários
do Grupo Jóia¸ o que nos possibilitou realizar muitos atendimentos”, salientou Letícia
Lemos, presidente do FSS.
Na última semana foi lançada a campanha “Doe alimentos” onde o Fundo Social
de Solidariedade conta com
a colaboração da sociedade e
o apoio de empresas para angariar o máximo de alimentos
para suprir a necessidade de
muitas famílias barretenses em
situação de vulnerabilidade.
A campanha conta com
parceria das empresas Salão
Lá Bella (rua 6 n. 766, entre
15 e 17), Clínica L ‘ Essence
(avenida 27 com a rua 24, nº
981), Espaço Natália Faria

(rua 28 entre 39 e 41, nº 218),
que funcionarão como pontos
de coleta de doações.
De acordo com Letícia Lemos, “desde o início dos trabalhos do FSS em 2021, graças
às doações recebidas, já foi
possível repassar entre entidades, ONGs e instituições cerca
de 6.000 kg de alimentos”.
Ela destacou também que
durante seis meses um grupo
anônimo doará 200 litros de
leite para que sejam encaminhados para as famílias com
crianças e idosos que não ganham o benefício do leite.
“Buscamos a integração
com as outras secretarias, para
que tenhamos coerência em
nossos atendimentos e que os
alimentos realmente cheguem
onde precisa”, completou.
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Projeto de lei quer retirar multas aplicadas aos comércios na pandemia

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) protocolou um projeto de lei para anistiar as multas administrativas
aplicadas pelo poder público
aos comércios em todo o estado de São Paulo no período de
enfrentamento à pandemia.
“Os comerciantes sofreram e ainda sofrem com as

restrições. O fechamento aos
finais de semana e o horário
de trabalho reduzido nos outros dias causaram prejuízos
a todos os estabelecimentos,
resultando na demissão de milhares de pessoas e no endividamento de muitos empreendedores. É um absurdo que
o governo do Estado aplique

multa aos trabalhadores nesse
período tão difícil que vivemos”, avalia o parlamentar.
O projeto prevê o perdão
das dívidas de comércios essenciais e não essenciais que foram
multados por infringir o Plano
São Paulo. O setor foi um dos
que mais investiu na adequação
à nova realidade imposta, para
atender da melhor maneira possível seus clientes, evitando o
risco de contaminação por conta da pandemia.
“Mesmo se adaptando,
com as mudanças de fase toda
a semana, criou-se uma incerteza muito grande quanto ao
funcionamento dos estabelecimentos. Os comerciantes
precisam gerar receita para
sobreviver e pagar seus funcionários e impostos. É injusto impedi-los de trabalhar,

sendo que seguem à risca todas as medidas sanitárias para
prevenir o contágio do vírus”,
argumenta Coimbra.
O projeto cita ainda o direito ao livre exercício do trabalho, previsto na Constituição
Federal, e recorda que o aumento do desemprego resulta
no crescimento da violência no
estado, pois muitos chefes de
família, sem renda, acabam ingressando no mundo do crime
para conseguir algum sustento.
“Precisamos manter os
comércios em pleno funcionamento e retirar as multas
que somente oneram os comerciantes, permitindo o aumento da oferta de empregos
à população e melhorando a
economia em todo o Estado
de São Paulo”, conclui o Tenente Coimbra.

Pesquisa comprova que vacina do Butantan é
eficaz contra novas cepas do coronavírus
O estudo, realizado por cientistas do Instituto Butantan e da USP, comprovou que a vacina
Coronavac é eficaz contra as três novas variantes do coronavírus em circulação no Brasil

Uma pesquisa realizada por cientistas do Instituto
Butantan e da USP, no ICB
(Instituto de Ciências Biomédicas), comprovou que a vacina Coronavac é eficaz contra
novas cepas do coronavírus.
O estudo atesta que a vacina do Butantan possui eficácia
contra as três novas variantes
que circulam no Brasil.
Estudos preliminares, realizados pelo Instituto Butantan em
parceria com a USP, em pessoas
vacinadas, demonstram que a
Coronavac é capaz de neutralizar
variantes do novo coronavírus.
Os dados incluíram amostras
de 35 participantes vacinados na
Fase III. O estudo completo inclui um número maior de amostras, que já estão em análise. Os
resultados completos serão divulgados posteriormente.
DADOS PROMISSORES
As vacinas compostas de ví-

rus inativado, como a produzida pelo Instituto Butantan, possuem todas as partes do vírus.
Isso pode gerar uma resposta
imune mais abrangente em relação ao que ocorre com outras
vacinas que utilizam somente
uma parte da proteína Spike
(proteína utilizada pelo coronavírus para infectar as células).
A vacina do Butantan tem
essa vantagem em relação às
demais, pois pode levar a uma
proteção mais efetiva contra
as variantes que apresentam
mutação na proteína Spike.
Outra característica da vacina inativada do Instituto Butantan é que ela consegue ter
uma proteína Spike completa.
As vacinas que têm fragmentos menores desta proteína
têm menos chances de ser eficaz contra as novas variantes.
Nos testes realizados pelo
Instituto Butantan são utilizados

Aprenda a terapia caseira
para voltar a sentir cheiro
depois do COVID-19
Cerca de 65% das pessoas
infectadas com o novo coronavírus experimentam alteração
no paladar ou no olfato, que
tende a ser repentina e severa.
Infelizmente, isso ocorre mesmo sem a presença de outros
sintomas respiratórios como o
nariz entupido, por exemplo.
Ficar sem sentir gosto,
sem sentir o cheiro das coisas ou perceber odores estranhos, realmente é bem ruim.
A boa notícia é que tem uma
terapia simples para fazer em
casa para estimular e acelerar
a volta das funções normais.
Ela é conhecida como “treinamento olfatório”.
Antes de conferir o passo a
passo, o dr. Alexandre Colombini (Otorrinolaringologista e
atuante em clínica e cirúrgica
com enfoque nas patologias
nasais, cirurgia endoscópica,
ronco e apneia), ressalta que
a reabilitação precisa ser realizada duas vezes ao dia, por
pelo menos três meses.
TREINAMENTO
OLFATÓRIO:
- Separe alguns frascos de
vidro para introduzir os alimentos abaixo citados;
Em cada recipiente separa-

do, coloque os produtos: pó de
café, mel, cravo, vinagre de vinho tinto, essência de baunilha,
suco concentrado de tangerino
e pasta de dente. O ideal é que
a pessoa tenha seu próprio kit,
caso tenham mais pacientes na
mesma família/casa.
- Duas vezes ao dia, por
pelo menos três meses, inale
cada porção por 10 segundo
com intervalo de 15 segundos.
“Na maioria dos casos, a ausência de olfato nos pacientes
tem durado, em geral, de quatro
a seis semanas, infelizmente.
Por isso, é importante trabalhar
e estimular a capacidade olfatória e mental. É válido lembrar
que este treinamento não substitui a consulta médica, pois
apesar de menos comum, gripes, resfriados, doenças como
rinites e sinusites crônicas, e
até neurológicas, também podem afetar o nervo olfatório”,
explica o especialista.
Segundo o médico, outro sintoma da COVID- 19
é a distorção do olfato denominado Parosmia, quando o
paciente sente cheiro de uma
coisa boa e interpreta como
um odor ruim ou ao contrário.
Fique alerta.

os soros das pessoas vacinadas
(colhido por meio de exame de
sangue). As amostras são colocadas em um cultivo de células e,
posteriormente, infectadas com

as variantes. A neutralização consiste em testar se os anticorpos
gerados em decorrência da vacina vão neutralizar, ou seja, combater o vírus nesse cultivo.

DIA DO CONSUMIDOR

41% devem procurar ofertas por
aplicativos. Maioria gosta do
conforto de receber pedidos em casa
Neste ano, segundo levantamento feito pela All iN & Social Miner, com 1050 pessoas,
a maioria dos brasileiros (41%)
vai aproveitar o Dia do Consumidor para procurar ofertas via
sites de buscas, ou por aplicativos de lojas, 41%. E 34% devem recorrer a lojas físicas.
A pesquisa também mostra
que o que deixa o consumidor
mais confortável (53%) é receber os pedidos em casa.
Nesses dias que antecedem a grande data do varejo,
comemorada em 15 de março,
próxima segunda-feira, valem
recomendações sobre jornada
de atendimento.
Um estudo da Sercom, contact center e provedor de serviços e plataformas de customer
experience, com 1081 pessoas,
em março de 2020, revela que
70% dos consumidores conseguiram comprar rapidamente
um produto ou serviço ou rastrear pedidos por aplicativos.
Mas a pesquisa mostra que
17% dos entrevistados não
conseguiram fazer um cancelamento por aplicativo e 16%
não conseguiram fazer uma reclamação. Outro dado curioso é
que mesmo dentro dos aplicativos, que são digitais por origem, 84% das pessoas dizem
que preferem o atendimento
humano ao automatizado.
COMO EXPLICAR
ESSE CENÁRIO?
Para Elda Di Donato,
Diretora de Transformação
Digital da Sercom, os consu-

midores querem praticidade,
mas ainda encontram dificuldades para resolver qualquer
tipo de necessidade por canais
digitais, e quando conseguem,
reclamam da demora.
Por exemplo, no caso de
aplicativos de entregas de restaurantes, que foram os mais
usados (83%) pelos brasileiros
em 2020, de acordo com o estudo da Sercom, uma central
de atendimento integrada pode
tanto facilitar a comunicação
entre consumidores e entregadores, que solicitam suporte
pelo próprio aplicativo, quanto
ajudar os restaurantes que desejam se cadastrar na plataforma.
Já os aplicativos de lojas de
roupas e calçados, que ficaram
em 5º lugar na pesquisa, utilizados por 31% dos consumidores, podem ser muito bem integrados a outros canais como
telefone, WhatsApp, chat, Reclame Aqui e mídias sociais.
Essa é uma tendência que
não deverá recuar. “A mescla de atendimentos humanos com robotizados nunca
vai deixar de existir”, conclui
Elda Di Donato.
No final, quem ganha com
o atendimento integrado, é o
cliente final. Nesta semana
do dia 15, um ano depois do
início da quarentena, pode-se
afirmar que os consumidores
mudaram ainda mais seu padrão de consumo, valores e
expectativas. Mas rapidez e
resolutividade certamente continuam sendo fundamentais.

Sem programa de recuperação
de emprego, governo quer
mexer nas férias do trabalhador
Antecipação de férias e feriados não religiosos está
entre as medidas que o governo estuda para evitar
demissões. Para CUT, medida é paliativa, pois falta
ao país um programa de preservação de emprego
Sem projeto para resolver a
crise econômica, agravada pela
pandemia do novo coronavírus,
ou uma proposta concreta para
recuperar os milhões de empregos perdidos nos últimos anos,
o governo de Jair Bolsonaro
(ex-PSL) só apresenta propostas
para alterar, acabar ou reduzir os
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Com o país inteiro mergulhado no caos provocado
pela segunda e mais agressiva onda do novo coronavírus
e a economia em marcha ré, o
ministério da Economia, comandado pelo banqueiro Paulo Guedes, apresentou apenas
medidas paliativas para tentar
preservar os empregos.
Entre as medidas vazadas
para a imprensa estão a antecipação das férias mesmo que o
trabalhador não tenha completado o tempo mínimo para o
período aquisitivo, e de feriados
não religiosos, mas isso vai depender de acordo entre patrão e
empregado.
As medidas incluem também regras mais flexíveis para
férias coletivas. O patrão poderá
concedê-las sem a necessidade
de comunicar antes o Ministério
da Economia ou o sindicato da
categoria.
Além disso, o governo quer
permitir o banco de horas negativo; que a empresa altere o regime de trabalho presencial para
o teletrabalho, o formato remoto
ou à distância, sem a necessidade de acordos individuais ou
coletivos, além da suspensão do
pagamento do FGTS para beneficiar os patrões.
As novas regras devem ser
formalmente anunciadas até o
fim deste mês de março, segundo o jornal Folha de S. Paulo.
Embora essas medidas sejam anunciadas como forma de
manutenção do emprego, parte
delas esteve contida na Medida
Provisória (MP) nº 927, editada
no ano passado.
A MP caducou em julho,
três meses depois, após pressão
da CUT e demais centrais junto
ao Congresso Nacional para que
ela não fosse votada, pois os termos da MP eram extremamente
prejudiciais aos trabalhadores.
Para o secretário de Assuntos
Jurídicos da CUT, Valeir Ertle,
embora algumas mudanças sejam necessárias neste momento,
como a antecipação de férias, o
que está faltando ao governo é
dialogar com os sindicatos, os
representantes dos trabalhadores,
e criar um programa mais efetivo
de emprego e renda para toda a
população, inclusive para as próprias empresas, especialmente as
micro e pequenas, as que mais
sofrem com as medidas necessárias de isolamento social.
“Desde o início do ano tanto a CUT como as demais centrais e o setor patronal estão
pedindo ao governo medidas
de manutenção de emprego e
renda, e ajuda às micro e pequenas empresas, as que têm
menos condições financeiras
de manter os empregos. Pedimos isso em janeiro, em fevereiro e na semana passada nas
reuniões do Conselho Nacional

do Trabalho, e o que sabemos é
via imprensa, sem nenhum diálogo com a sociedade civil”,
comentou Valeir Ertle.
Segundo o dirigente, os representantes dos trabalhadores
querem a manutenção de empregos nos mesmos moldes da MP
nº 936, cujo texto original do
governo federal foi alterado para
que as medidas contidas nela
fossem menos prejudiciais aos
trabalhadores, mas que ajudou a
preservar empregos.
“A MP 936 tinha problemas,
mas preservava de alguma forma
a renda dos trabalhadores. Mas
somente isto não resolve. É preciso a volta do auxílio emergencial
no valor de R$ 600,00. Os R$
250,00 que o governo quer dar
não paga metade de uma cesta
básica e a fome bate na porta dos
brasileiros”, diz Valeir.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
a cesta básica para uma única
pessoa, em São Paulo, em janeiro deste ano, custou R$ 654,15,
quase 60% do salário mínimo.
O QUE CONTINHA A MP
927 SOBRE AS FÉRIAS
Os advogados sócios da LBS
Advogados, Antônio Megale e
Laís Carrano, explicam que o
direito do trabalhador às férias
já havia mudado pela Reforma
Trabalhista de 2017, que fracionou em até três períodos, sendo o
menor de cinco dias. Com a MP
nº 927, elas passaram a poder ser
comunicadas em até 48 horas antes de seu início (em vez de 30
dias), tendo o pagamento fatiado
e adiado. O valor das férias podia
ser pago no mês subsequente (e
não dois dias antes, como previsto na CLT) e o correspondente ao
terço poderá ser pago até 20 de
dezembro de 2020.
A MP maculava até mesmo
a acepção do que são férias, ao
tornar possível que sejam tiradas antes do período aquisitivo.
Logo, ainda que o empregado
não tivesse completado 12 meses de trabalho, seria possível
adiantar as férias.
“As regras dispensavam,
ainda, a participação do sindicato das categorias em todo o
processo relativo à concessão
de férias, mesmo que coletivas.
Logo, a última esfera de poder
negocial do empregado, em
meio ao desespero pela manutenção de empregos, é descartada, de modo a restar apenas o
‘sim’, aceite de qualquer coisa,
compatível ao nulo poder de
negociação individual, como
regra”, afirmam os advogados.
A MP também impactava
os profissionais da saúde, que
poderiam ter suas férias suspensas, mesmo que em curso. A
empresa poderia convocar o(a)
empregado(a) a comparecer ao
serviço, desde que comunicasse
a exigência com 48 horas de antecedência.
Ainda de acordo com a Folha
de São Paulo, por causa da pandemia, devem ser suspensas certas exigências administrativas em
segurança e saúde no trabalho,
como treinamentos periódicos
e reuniões presenciais da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes). (Fonte: CUT)
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Corpo de Bombeiros de Barretos recebe
homenagem de alunos do Cemart

No dia em que foi comemorado o aniversário de 141
anos da fundação do Corpo de
Bombeiros no estado de São
Paulo, a Prefeitura de Barre-

tos, a secretaria municipal de
Cultura realizou uma homenagem ao Posto de Bombeiros de Barretos com a entrega
de trabalhos com desenhos

artísticos e desenho mangá
realizados pelos alunos do
CEMART Barretos.
A homenagem aconteceu no
Posto de Bombeiros, localizado

Senac Barretos oferece cursos na
área de tecnologia da informação
Formações atendem a todos os níveis, do básico ao
avançado, do segmento que está em constante expansão
Se a tecnologia já era uma
parte significativa da nossa
vida antes, depois da pandemia causada pelo coronavírus,
tudo se intensificou.
O trabalho remoto, as aulas
on-line, o relacionamento com
familiares e amigos, as compras, entre outras atividades,
passaram a depender do virtual
e se tornaram rotina para grande parte da população.
O conhecimento na área de
TI também se tornou cada vez
mais necessário (e relevante)
no mercado de trabalho. A demanda por profissionais ligados à tecnologia está em alta.
Segundo levantamento da Catho, em 2020, o Estado de São
Paulo registrou crescimento de
até 671% nas vagas do setor.
Apenas no ano passado, o
mercado de tecnologia da informação cresceu 12,2% no Brasil. E a estimativa é que cresça
em torno de 5% em 2021.
De olho nisso, o Senac Barretos está preparado para atender
a essa demanda e formar profissionais em diferentes níveis. Do
básico ao mais avançado.
De como fazer uma planilha, uma tabela, uma apresentação e um texto mais elaborado até para aqueles que
querem empreender ou entrar
no mercado de trabalho com
a criação de websites e de games. Há opções para diversos
perfis e necessidades.
Um exemplo é o curso

Operador de Computador, que
envolve conteúdos essenciais
de programas do pacote Office, auxiliando na atividade
de profissionais de diferentes
áreas e possibilitando desenvolver suas demandas.
Além disso, o Senac Barretos tem em seu portfólio outras
ofertas específicas, como os
cursos Excel 2019, Excel 2019
- avançado e Excel com VBA.
Quem deseja ampliar conhecimentos em desenvolvimento para a web, tendo em
vista o próprio negócio ou a
atuação em diversos contextos profissionais, o Senac Barretos conta com cursos como
HTML5 e CSS3 – criação de
websites e After Effects CC
– finalização e efeitos para
vídeo, que acompanham as
constantes evoluções tecnológicas do mercado.
Para Ana Cláudia Neif
Sanches Yasuraoka, coordenadora da área de TI do Senac Barretos, em um mercado
cada vez mais competitivo,
além de desenvolver postura
e comportamentos adequados
ao ambiente de trabalho, é necessário ter o conhecimento
de programas que visam agilizar tarefas em geral.
“O mercado de trabalho
tem dado destaque a profissionais que, além do domínio das
técnicas e tecnologias, saibam
se relacionar, trabalhar em
equipe, ter visão de negócios

e marketing. O nosso curso
Técnico em Informática, por
exemplo, prepara um profissional com competências gerais da área de informática e
específicas das habilitações
profissionais, mas também desenvolve características comportamentais de um profissional que atenda às necessidades
atuais”, afirma Cláudia Neif.
APRENDIZADO
NA PRÁTICA
Os módulos que compõem
a formação técnica no Senac
Barretos são desenvolvidos
por meio de projetos que geram situações diferenciadas
de aprendizagem, colocando
o aluno em situações ativas,
nas quais ele deve decidir,
opinar e debater.
Isso propicia a ele condições de vivenciar o trabalho
em equipe e, ao mesmo tempo, autonomia profissional
para enfrentar diferentes situações do dia a dia com criatividade e flexibilidade.
Para conhecer os cursos
na área de TI ofertados pelo
Senac Barretos e saber sobre
as inscrições, basta acessar o
Portal Senac: www.sp.senac.
br/senac-barretos.

na esquina da avenida 39 com
a rua 30 em frente ao Terminal
Rodoviário. O Posto de Bombeiros de Barretos foi fundado
em 27 de fevereiro de 1975.
Para a homenagem foram
preparados desenhos em mangá, desenho japonês em preto
e branco e imagens com técnicas em desenho artístico,
envolvendo o uso do potencial criativo e da percepção
visual, abordando o trabalho
dos bombeiros com foco na
prevenção de acidentes.
A idéia da homenagem
surgiu de uma conversa informal entre o secretário municipal de Cultura, Rogério
Teodósio, e o Comandante do
Posto de Bombeiros, Tenente
Frank Fernando Andrade.
Segundo o secretário, a
profissão do bombeiro militar tem grande credibilidade
entre a população, principalmente entre as crianças.
“O corpo de bombeiros
é uma das instituições brasileiras, que são referências
e estão acima de qualquer
comparação ou suspeita, por
sua forma de respeitar o ser
humano e preservar a vida”,
disse o secretário.
O material foi recebido pelo
comandante Tenente Frank e
pelos integrantes do Posto de
Bombeiros de Barretos, e pendurado na galeria oficial dos
Bombeiros em Barretos.

Secretarias buscam
soluções para melhorar
atendimentos
odontológicos nas UBS

Atualmente, todos os 26
consultórios odontológicos
da rede municipal possuem
autoclave. A autoclave é um
equipamento utilizado para
esterilizar instrumentos e materiais. É essencial para garantir biosegurança e, principalmente, a saúde do paciente e
dos profissionais envolvidos.
São realizados, atualmente, uma média de 200 atendimentos diários. Antes da
epidemia a média era de 400
atendimentos diários. Todos
os procedimentos sanitários
estão sendo adotados e são
continuadamente melhorados.
Buscando a manutenção,
continuidade e eficiência dos
atendimentos à população, a
prefeita Paula Lemos determinou estudos e ações preventivas para que não aconteçam interrupções ou falhas.

Um destes estudos e ações,
abrangendo uma das inúmeras
áreas da prefeitura, aconteceu
no último dia 8 de março.
Estiveram reunidos na sede
da secretaria municipal de
Saúde a secretária municipal
de Governo e Gestão Estratégica, Graça Lemos; Helda
Maria Lucarelli, coordenadora
da Área Odontológica; Rogério Garcia Lopes, coordenador
de Manutenção, ambos da Secretaria Municipal de Saúde, e
Maria Aparecida Silva Oliveira, chefe do setor de compras
da prefeitura.
A reunião teve o objetivo definir como recuperar
6 autoclaves danificadas,
comprar 4 novas autoclaves
e, também, a compra antecipada de luvas cirúrgicas que
atendam toda a demanda nos
próximos meses.
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Governo proíbe partidas de futebol
no estado e paralisa o Paulistão

O governo de São Paulo
anunciou nesta quinta (11) a
restrição completa de atividades
esportivas coletivas, incluindo
partidas de futebol, no estado.
Desta forma, o Paulistão será
paralisado a partir da próxima
segunda-feira (15). A fase emergencial vai de 15 a 30 de março.
Os clubes e a FPF (Federação Paulista de Futebol) estudam alternativas para que a
bola não pare de rolar no Paulistão. A primeira opção que
surgiu em conversas preliminares foi usar o Rio de Janeiro
como nova sede.
O movimento pela interrupção do futebol paulista
ganhou força na última terça-feira (9), quando foi recomendada pelo Ministério Público. Clubes chegaram a ser
avisados que o governo havia
decidido pela paralisação
De terça para quarta, um lobby envolvendo CBF, Federação
Paulista e detentores de direitos
de transmissão entrou em ação.
Em uma reunião com autoridades realizada na manhã de
da quarta (10), a FPF voltou
a falar sobre seus protocolos
e defendeu a continuidade das
competições.
Agora, a dúvida ficará sobre as competições nacionais.
O Governo Federal não estuda

Por meio do Empreenda Mulher, iniciativas serão para incentivar a autonomia
das mulheres, possibilitando acesso a crédito e qualificação em diversas áreas

uma paralisação geral do futebol, e a CBF planeja endurecer
e atualizar algumas das regras
de prevenção contra covid-19
para as partidas em que realiza.
Além disso, a entidade que
comanda o futebol nacional já
manifestou que não pretende
interromper a realização de
seus campeonatos.
O deputado estadual Delegado Olim (PP-SP), presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do estado (TJD-SP),
se manifestou em entrevista à
Rádio Bandeirantes.
“Pessoalmente
acredito
que é errado. Os clubes investiram na saúde como foi pedido, com todos os protocolos.
Hoje só entram em campo os

jogadores e a equipe técnica.
Se o jogador parar de jogar,
demora mais quanto tempo
para voltar em forma? Para
todo o sistema. Eu estava
conversando com o Reinaldo
[Carneiro Bastos, presidente
da FPF] e ele disse que vai
cortar relações com o governo e tentar fazer jogos fora
de São Paulo. Entendo a situação. Estamos com a pandemia fortíssima, temos que
preservar vidas, mas essa novela não melhorou nada. Quebrou São Paulo, temos gente
passando fome”, completou,
anunciando que rompeu com
o governo e deixará de integrar a base aliada na Assembléia Legislativa paulista.

Empresários devem acionar
Justiça por perdas decorrentes
da pandemia, orienta advogado
Indecisões quanto a medidas de fechamento do comércio, indústria e serviços
vêm causando inúmeros prejuízos, principalmente aos pequenos negócios

É inegável que o Brasil falhou no combate à Covid-19
por conta de inúmeras decisões e choques entre o governo
federal e administrações estaduais e municipais. Fevereiro
fechou com o triste número de
250 mil óbitos causados pela
doença em todo o País.
Levantamento feito pela
Boa Vista Serviços, empresa
responsável pela análise de crédito, principalmente no comércio e serviços, apontou que em
2020 os pedidos de falências
de empresas brasileiras tiveram
alta de 12,7%. As pequenas e
microempresas são maioria no
levantamento, com cerca de
85% do total de fechamentos.
Enquanto alguns estados
endureceram as medidas para
evitar o avanço da pandemia,
o Estado de São Paulo adotou
uma ação denominada “Toque
de Restrição”.
Segundo o governador
João Dória, a medida “tem caráter educativo para que a população respeite as restrições
que já estavam em vigor no
Plano São Paulo, que regula a
quarentena no estado”.
As empresas que descumprirem o toque de restrição
podem ser multadas de acordo com o Código de Defesa

Governo abre mais de 60 mil vagas gratuitas
em cursos de qualificação e disponibiliza
R$ 50 milhões em microcrédito para mulheres

do Consumidor. Os estabelecimentos também podem receber autuações com base no
Código Sanitário, que prevê
multa de até R$ 290 mil.
Daniel Toledo, sócio do escritório Toledo e Advogados
Associados, alerta que existem
previsões legais que garantem
ao empresário cobrar e pedir
ressarcimento dos prejuízos
causados pelos responsáveis,
não só pela ação de mandar fechar, mas também pela omissão
do poder público em não tomar
as devidas precauções antecipadamente, como antecipação
de compra de vacinas, não tomar medidas adequadas de prevenção (neste caso, relativas ao
Governo Federal), bem como
criar outros artifícios como fechamento de aeroportos, adotados por países como Austrália
e Israel, que tiveram número
reduzido de casos e óbitos.
Na opinião de Toledo, o
comércio legal não pode pagar
pelas ações erradas de atividades irregulares, como festas
clandestinas e desobediência
por parte de uma minoria.
“Eu, particularmente, não
sou a favor de bares abertos,
porque, ao contrário dos restaurantes, as pessoas mantêm uma
distância social nas mesas, fa-

zem sua refeição e vão embora.
Já quem vai para um bar, tem
um propósito um pouco mais
alongado, já que o objetivo
principal é socializar, aumentando a possibilidade de propagação da doença”, justifica.
Para o advogado, essa instabilidade cria duas situações
que são extremamente nocivas à empresa.
“Com o fechamento dos
estabelecimentos, as pessoas acabam não frequentando
comércios, lojas, shoppings
e, consequentemente, não
compram, criando uma instabilidade não só na questão
comercial, mas também na
gestão do negócio, porque o
empresário não sabe se ele vai
ter dinheiro no mês seguinte
para pagar as suas contas, os
salários dos funcionários, aluguel e tudo mais”, critica.
De acordo com o advogado, essa abertura e fechamento
constante da economia local
provoca uma redução considerável no número de clientes,
causando um impacto no faturamento da empresa, mas as
contas continuam chegando.
“Dessa forma, o empresário
fica ‘entre a cruz e a espada’,
ou ele demite os funcionários,
paga todas as multas rescisórias e tem um grande prejuízo,
ou mantém os colaboradores
pagando os salários sem eles
trabalharem, sem vendas e
sem movimentação financeira
dentro do negócio”, destaca.
É diante desse quadro de
inúmeras dificuldades que o
advogado afirma que os empreendedores têm direito sim
ao ressarcimento de prejuízos
causados pelo poder público.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia anunciou nesta semana a oferta de mais de 60 mil
vagas gratuitas em cursos de qualificação em diversas áreas e a liberação de R$ 50 milhões em microcrédito pelo Banco do Povo,
exclusivos para mulheres domiciliadas no estado de São Paulo, por
meio do Empreenda Mulher.
Para apoiar as mulheres empreendedoras, a linha Empreenda Mulher do Banco do Povo
está disponível com condições
especiais. Para ter acesso ao
microcrédito, será necessário
concluir um dos cursos selecionados no Empreenda Mulher, oferecidos pelos parceiros
Sebrae-SP e Aliança Empreendedora. As inscrições já estão
abertas e há cursos como formalização, marketing digital, educação financeira, entre outros.
A primeira opção de crédito
é para as empreendedoras informais, com limite de até R$
15 mil, taxa de juros de 0,8% ao
mês, carência de 90 a 120 dias e
amortização de 18 a 36 meses.
Já a segunda opção é voltada para produtoras rurais
com CNPJ, taxa de juros de
0,35% a 0,55% ao mês, limite
de crédito de até R$ 21 mil,
carência de 120 a 150 dias e
amortização de 36 a 48 meses.

E a terceira opção para empreendedoras MEI, ME, EPP, LTDA
e Eireli, o limite de microcrédito
é de até R$ 21 mil, com taxa de
juros de 0,35% a 0,55%, carência também de 120 a 150 dias e
amortização de 36 a 48 meses.
QUALIFICAÇÃO
Os cursos de qualificação foram divididos em três
trilhas: Empreendedorismo,
Tecnologia e Onde ela quiser. São mais de 60 mil vagas
abertas em diversas áreas. Estes cursos não contemplam a
bolsa-auxílio do Via Rápida:
• Empreendedorismo (42 mil
vagas): Além dos cursos realizados com o Sebrae-SP e Aliança
Empreendedora, também estão
disponíveis cursos de qualificação empreendedora em parceria
com as Secretarias da Justiça e
Cidadania, do Desenvolvimento
Social e de Direitos da Pessoa
com Deficiência.

• Tecnologia (10 mil vagas):
Cursos de tecnologia pelo programa SP Tech. São 4 opções
disponíveis: Banco de Dados,
Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web e Lógica
de Programação. As inscrições
já estão abertas e podem ser realizadas em www.cursosviarapida.sp.gov.br até 15 de março.
• Onde ela quiser (15,7 mil
vagas): Cursos de qualificação
profissional pelo programa Via
Rápida, em diversas modalidades como: finanças, idiomas,
gestão administrativa e planejamento. Além de cursos customizados do programa Minha
Chance com empresas parceiras
(UGT, Comgás, Oracle e Cisco),
em áreas como: Açougueiro, Gasista, Linguagem Java, Banco de
Dados e Segurança Digital. Mais
informações e inscrições no site
www.cursosviarapida.sp.gov.br
até 15 de março.

