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CORONAVÍRUS E O DILEMA ENTRE SALVAR VIDAS X MANTER A ECONOMIA - André Rezende, consultor, palestrante e mentor 
de pessoas e negócios, com uma carreira focada em atingimento de objetivos e resultados, nos faz refletir com este artigo, sobre uma 
discussão recente entre as autoridades do executivo federal e dos governos estaduais. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
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PETRÓLEO TEM QUEDA 
HISTÓRICA EM UM 

MOMENTO DELICADO 
DE PANDEMIA, 

CRISE PARA UNS E 
OPORTUNIDADE 
PARA OUTROS!
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Assembleia 
Legislativa propõe 

cortar salário 
de deputados e 

assessores na crise 
do coronavírus

A Assembleia Legislativa de 
São Paulo anunciou na última 
quarta-feira (22) um projeto para 
reduzir gastos, incluindo salários 
de deputados e de servidores 
comissionados. A proposta, que 
estava em estudo ainda precisa 
ser aprovada em votação no ple-
nário. As ações de austeridade 
previstas no projeto somam R$ 
320 milhões, que serão destina-
dos ao combate da pandemia 
de coronavírus. A ideia é levá-lo 
à votação do plenário na sema-
na que vem. Se o cronograma 
funcionar, os cortes passam a 
valer a partir de 1º de maio.

Decreto flexibiliza atendimentos de secretarias 
municipais a partir da próxima segunda-feira

Após assinar novo decre-
to municipal, que autorizou 
o início da flexibilização gra-
dual de algumas atividades 
econômicas de menor impacto 
na concentração de pessoas, o 
prefeito Guilherme Ávila rea-
briu as secretarias municipais 
para atendimento ao público.

A partir de segunda-feira 
(27), a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e a Secretaria de In-
dústria, Comércio e Emprego 
volta a atender ao público, 
assim como a Secretaria de 
Habitação e o Fundo Social 
de Solidariedade. O horário 
será das 8 às 12 horas em dias 
úteis. O atendimento ao pú-

blico do Complexo Adminis-
trativo da rua 30, que abrange 
as demais secretarias, também 
entra em funcionamento.

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO

Em outro decreto, que pas-
sou a valer nesta quinta-feira 
(23), o prefeito regulamenta 
que todas as pessoas que saírem 
às ruas deverão usar máscaras. 
Os maiores de 60 anos só de-
verão sair de casa para cuidar 
da saúde, fazer compras ou em 
extrema necessidade usando 
máscaras. Já para aqueles que 
tenham sintomas de gripe, é 
recomendado que fiquem em 
casa e saiam apenas com más-
caras para cuidar da saúde. 

Uma retificação feita pela prefeitura na tarde desta quinta (23) 
indica que “a prática individual de atividades esportivas, como 
caminhada, corrida, ciclismo e congêneres é permitida, ficando 
terminantemente proibida a prática de atividades em grupos, que 
gerem aglomerações de pessoas em áreas públicas como praças, 
jardins, quadras esportivas, Região dos Lagos, Via das Comitivas 
e congêneres, sob pena de multa no valor de R$ 100,00.

Rio das Pedras realiza melhorias em 
sua sede durante período de isolamento

Boas Notícias. Mesmo durante este período de pandemia e distan-
ciamento social, o Rio das Pedras Country Club não parou. “Estamos 
aproveitando este tempo para investir em melhorias nas dependências 
da sede de campo, para que, ao voltar as atividades do clube, nossos 
associados possam aproveitá-la com mais conforto e ter uma expe-
riência ainda melhor”, anunciou a diretoria.

Live beneficente ajuda entidades e mesquita

De iniciativa do cantor e compositor barretense, Marcus Tertto, foi realizada na tarde do feriado de 
21 de abril, uma Live Beneficente, em seu canal no Facebook, pedindo contribuições de mantimen-
tos para ajudar entidades de Barretos. Quem quiser, pode continuar colaborando pelo WhatsApp (17) 
98184-5984. As doações arrecadadas serão doadas para os Vincentinos, Casa Vovô Antônio e para o 
presidente da Mesquita Muçulmuna, Girrad Mahmoud Sammour, que está fazendo uma boa ação reali-
zando distribuição gratuita de marmitex, para aliviar o sofrimento de muitas pessoas que mais necessi-
tam, em virtude do pedido de isolamento social”, apontou o cantor Marcus Tertto. Página 7

Comissão Diocesana apresenta membros 
para Tutela dos Menores e Vulneráveis
Dom Milton Kenan Jú-

nior, bispo da Diocese de 
Barretos, fará nesta sexta-fei-
ra, dia 24, às 10 horas, na Cú-
ria Diocesana, a apresentação 
dos membros da Comissão 
Diocesana para Tutela dos 
Menores e Vulneráveis. O 
bispo também explicará as 
razões da criação dessa co-
missão e como a população 
poderá fazer as denúncias em 
caso de abusos sexuais.

A comissão tem como 
membros, assistente social, 
psicólogos e advogados. Tam-
bém integra a comissão, um 
canonista (conforme pede o 
documento do Papa Francis-
co). Todos os profissionais 
deverão guardar, por meio 
de juramento, o devido sigi-
lo, bem como o de garantir a 
prontidão e objetividade nas 
investigações preliminares 

observando o Código do Di-
reito Canônico e o ordena-
mento jurídico nacional.

Os integrantes da comis-
são deverão manter contato 

com as autoridades civis e o 
Conselho Tutelar, se necessá-
rio, possibilitando o auxílio 
pastoral e psicológico neces-
sário às pessoas envolvidas.

Shopping está preparado para 
atendimento restrito nas lojas

O North Shopping Barretos implementou novas medidas para rece-
ber seus clientes a partir desta sexta, dia 24 de abril. Além da adoção 
de todas as recomendações necessárias para conter a proliferação da 
covid-19, na quinta-feira, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to) realizou a desinfecção, com uma solução a base de cloro, de todos 
os acessos, docas, calçadas e estacionamento do centro de compras. 
A partir desta sexta (24) as lojas do shopping retomam o atendimento 
com restrições impostas pelos decretos governamentais. Entre elas, o 
uso obrigatório de máscaras para todos os frequentadores e colabo-
radores do shopping; a retirada das mesas da Praça de Alimentação, 
uma vez que os restaurantes estão funcionando apenas com pedidos 
para viagem ou delivery; sinalização instruindo sobre todas as regras 
de convívio para prevenção da contaminação por coronavírus; reforço 
na disponibilização de dispensers com álcool em gel oferecidos gra-
tuitamente ao público; acesso controlado às lojas, evitando qualquer 
tipo de aglomeração; restrição de acesso de idosos e crianças; limpeza 
e desinfecção constante nas áreas comuns, com especial atenção a 
banheiros; entre outras medidas preventivas, garantindo a segurança 
tanto de quem vai, quanto de quem trabalha no North Shopping.

Página 4
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Internacional Uninter

Lizia Carla
Jornalista e missionária 

da comunidade Canção Nova 
em Roma (Itália)

É tempo de redescobrir 
as singularidades

Há algum tempo comecei a 
prestar mais atenção a alguns as-
suntos que nem sempre chegam 
às manchetes dos telejornais. 
Conflitos em tantas regiões da 
África, fome, guerra na Síria, 
enfim, realidades tão distantes 
que parecem quase irreais. 

Quando a então epidemia 
do novo coronavírus come-
çou lá na China, também era 
assim, uma tragédia com a 
qual eu me compadecia, mas 
não era um mal que eu temia.

Lembro-me do dia em que 
li a notícia da primeira morte 
na Itália. Poucas horas depois 
já era a segunda, terceira, a dé-
cima e, assim, sucessivamen-
te. Até o dia que abri o jornal 
para conferir o boletim e, já fe-
chada em casa, em isolamento 
social, li a notícia de 993 pes-
soas mortas num só dia.

Por um instante deixei de 
lado a reportagem, os dados, a 
tal curva de contágio e me re-
cordei: não são números, são 
pessoas! E o distanciamento que 
me pedem hoje é apenas físico.

A capacidade de me com-
padecer com as famílias, com 
os médicos, com um país que 
precisa estar em movimento 
e, de alguma forma, chegar 
onde eu não posso ir.

Hoje, um meio concreto 
de ajudar é acreditar que sim, 
essa pandemia é real. Mesmo 
que não contamine alguém 
que eu conheça, mesmo sem 
saber nome, endereço de al-
guma das milhares de vítimas, 
mesmo parecendo muitas ve-
zes distante, sim, ela existe.

Assim como a fome na 
África, a guerra na Síria, a 
miséria na Venezuela. São 
verdades, são vidas, são ros-
tos desconhecidos, mas que 
não podem ser ignorados. 

Para muitos desses proble-
mas não têm o que fazer, a não 
ser rezar e, quem pode, colabo-
ra financeiramente com algum 
dos muitos projetos sociais, que 
socorrem milhares de pessoas 
afetadas por tais problemas. 

Mas para a pandemia te-
mos uma resposta quase co-
mum: o cuidado, o zelo com 
o todo. Enfrentamos um vírus 
que não escolhe raça, condi-

ção econômica, religião. E 
não é um problema localizado, 
mas global. E, talvez, há muito 
tempo o mundo não era visto 
assim, todo interligado. 

Não é mais o problema de 
um país ou de outro, de uma 
região do Brasil ou de outra. 
As fronteiras se quebram, 
e nos convidam a quebrar, 
também dentro nós, as dis-
tâncias que colocamos entre 
nossa realidade e a do outro.

Proteger-me, me cuidar 
para não ser contaminado 
significa, nesse tempo, cuidar 
de quem está ao meu lado, ou 
de quem pega o mesmo ôni-
bus que eu, de quem eu não 
sei o nome, mas que posso, 
de alguma forma, proteger. 

É um tempo em que so-
mos convidados a crescer no 
senso de bem comum, de um 
pensamento global, de nos 
reconhecermos membros de 
uma mesma família, filhos de 
um mesmo Pai. E, enquanto 
nos cuidamos, se possível, 
ficando em casa ou evitando 
algumas atividades públicas, 
podemos redescobrir a be-
leza do tempo, da presença 
física, dos afetos retribuídos. 

Em Roma, uma das ci-
dades mais visitadas pelos 
turistas do mundo todo, não 
caminha praticamente nin-
guém pelas belas ruas do cen-
tro histórico. Há poucos dias 
precisei ir nos arredores do 
Vaticano, e um amigo que me 
acompanhava me fez prestar 
atenção em algo que eu já não 
mais me atentava: o som das 
fontes da Praça de São Pedro. 

Por um instante não ti-
nha outro barulho naquele 
lugar, e a fonte parecia ter 
“voltado a cantar”.

Que esse silêncio de hoje 
nos ensine a voltar a escutar 
as fontes, as crianças que mo-
ram ao nosso lado, a respira-
ção de nossos pais ou avós, 
a batida do nosso próprio 
coração, que insiste em nos 
recordar que estamos vivos e 
precisamos ter Esperança! 

Coronavírus e o dilema entre 
salvar vidas x manter a economia

André Rezende, consultor, palestrante e mentor de pessoas e negócios, com uma carreira focada 
em atingimento de objetivos e resultados, nos faz refletir com este artigo, sobre uma 

discussão recente entre as autoridades do executivo federal e dos governos estaduais. Segue.
Um estudo realizado por 

um grupo de pesquisadores do 
Ibre/FGV (Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas) e publicado 
na Folha de São Paulo do últi-
mo domingo (12), revelou nú-
meros alarmantes em relação 
ao desemprego no País.

Devido à crise da pande-
mia causada pelo novo coro-
navírus, a COVID-19, serão 
até 12,6 milhões desemprega-
dos e haverá contração recor-
de de quase 15% na renda dos 
trabalhadores.

Esta realidade, no entan-
to, não tem sido vivenciada 
apenas em território nacional. 
Os efeitos da pandemia no de-
semprego também são devas-
tadores mundo afora.

De acordo com levanta-
mento realizado pela Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT), a crise econômica e 
trabalhista criada pela doença, 
pode aumentar o número de 
desempregados no mundo em 
quase 25 milhões.

Para evitar esta situação, 

a Organização recomenda a 
ampliação da proteção social, 
o apoio à manutenção de em-
pregos (ou seja, trabalho com 
jornada reduzida, licença re-
munerada e outros subsídios) 
e também aos benefícios fis-
cais e financeiros, inclusive 
para micro, pequenas e mé-
dias empresas.

No Brasil, medidas anun-
ciadas pelo governo como o 
auxílio de R$ 600 para traba-
lhadores informais, redução 
de jornadas e salários, e apoio 
a pequenas e médias empresas 
com crédito para pagamento 
de salários, tentam aliviar a 
vida de empregados e empre-
gadores, mas ainda existem 
iniciativas individuais muito 
importantes sendo implemen-
tadas neste momento como o 
movimento “Não Demita!”.

Criado para incentivar a 
manutenção dos empregos 
por, pelo menos, dois meses, 
o projeto que começou com 
40 empresas já conta com a 
adesão de mais 3.500, incluin-
do gigantes como Accenture, 

Alpargatas, Bradesco, C&A e 
Magazine Luiza.

A iniciativa tem como um 
dos pilares a construção de um 
legado com a conscientização 
de empresários sobre a res-
ponsabilidade social que seus 
negócios possuem para com a 
sociedade. Até o momento, o 
“Não Demita!” já evitou a de-
missão de cerca de 1,5 milhão 
de pessoas, que são funcioná-
rios diretos dessas empresas.

Apesar de negativa para a 
economia, a paralisação das 
atividades comerciais no país 
ainda é a melhor forma de 
prevenção contra o avanço da 
pandemia e isso já foi compro-
vado em países que começa-
ram a enfrentar a doença antes.

Neste momento tão crítico 
e sem precedentes, é preciso 
compreender - e concordar 
- com declarações como a 
do renomado economista Ri-
chard Baldwin em entrevista à 
BBC News Mundo.

Na ocasião, ele declarou 
que quarentenas e outras me-
didas de contenção são uma 

“imposição moral” diante da 
pandemia de coronavírus, que 
está “matando pessoas que não 
deveriam estar morrendo”.

“Se você não entrar em 
quarentena por causa da pan-
demia, ela causa mais proble-
mas e mais danos econômicos. 
(...) Se você não implementa 
uma quarentena porque quer 
economizar dinheiro, está en-
frentando uma questão moral 
e não econômica”, disse.

A verdade é que para cada 
decisão tomada pelos líderes, 
há sempre uma renúncia e, 
neste momento, todos os cami-
nhos geram grandes impactos.

No entanto, apesar de to-
das as adversidades atuais de 
vivermos neste mundo glo-
balizado, existe uma grande 
oportunidade não muito deba-
tida: agora é preciso nos unir 
não apenas para achatar a cur-
va da epidemia, mas também 
a da recessão.

Afinal, a economia depen-
de das pessoas e as pessoas 
dependem da economia. Um 
não existe sem o outro.

O papel do marketing em tempos de COVID-19
Pensando no meu papel de 

profissional de marketing em 
meio a esta pandemia, resolvi 
entrar no site da American Mar-
keting Association (AMA), uma 
das mais antigas associações da 
área e referência para os profis-
sionais do mundo inteiro.

Deparei-me com as pala-
vras do seu CEO, Russ Klein. 
Para ele, é fato que os gastos 
dos consumidores cairão dras-
ticamente, impactando dire-
tamente em toda a economia. 
Mas, assim como em todas as 
inúmeras crises já superadas, 
guerras, terrorismo, crises eco-
nômicas, a demanda voltará.

E, neste momento, os pro-
fissionais de marketing serão 
necessários mais do que nun-
ca para reavivar o crescimen-
to e a recuperação do valor 
econômico perdido e da esta-
bilidade financeira, em todas 
as comunidades do planeta.

Então, colega, aluno, ami-
go da área, vamos aproveitar 
este momento e refletir o pa-
pel do marketing para a socie-
dade. O que podemos fazer? 
Que estratégias poderemos 
usar para ajudar nossa socie-
dade? Somos tão criativos, 
tão estrategistas!

Por décadas convencemos 
as pessoas que fumar fazia bem, 
que as mulheres precisavam ter 
um corpo de Gisele Bündchen 
para ser felizes, que se “entupir” 
de junkfood era bacana.

Claro, estou focando no 
lado nefasto do marketing, 
pois sim, infelizmente ele 
existe, assim como em qual-
quer outra profissão.

Mas, também, temos o 
marketing idôneo, sério, que 
sabe que nos tempos atuais 
(principalmente pelo empode-
ramento do consumidor), para 
conquistar e manter clientes 
é preciso oferecer algo real-
mente de valor, ou seja, não 
há espaço para “mentiras”.

Além disso, o marketing 
também tem seu lado lindo, 
maravilhoso, altruísta como, 
por exemplo, o marketing 
verde e o marketing social.

Então, que tal aproveitar 
esse momento e mudar nos-
sas atitudes enquanto profis-
sional desse setor? Pensar em 
como poderemos ajudar a so-
ciedade de verdade.

Frente a tudo isso, trago 
três dicas do que fazer (ou do 
que não fazer) para aplicar o 
marketing durante a crise:

1 - Não seja oportunista. 
Os consumidores estão mais 
espertos do que nunca e vão 
perceber. Vi grandes marcas se 
aproveitando da situação para 
vender mais.  Por exemplo, 
uma famosa marca de remédio 
contra gripe (não temos ainda 
remédios contra o Covid-19), 
outra de suplementos vitamí-
nicos (não há provas que são 
efetivos contra este vírus) e 
outra de sabonete bactericida 
(pessoas confundem vírus com 
bactéria, e o Covid-19 é um 
vírus) aumentaram suas inser-
ções de propagandas em horá-
rios nobres. Não estão fazendo 
nada ilegal, mas eticamente é 
questionável, pois podem con-
fundir os mais desavisados e 
ainda “queimar” a imagem da 
empresa, que ficará conhecida 
como oportunista.

2 - Pense em ações que 
sua empresa pode fazer para 
ajudar de verdade a socie-
dade.  Pode ser algo simples 
como vimos de uma empresa 
que vende sapatos, mesmo 
vendo o seu faturamento des-
pencar, lançando uma campa-
nha que doa, para cada sapato 
vendido, um prato de comida 
para os necessitados.  Ou, ain-
da, de uma grande empresa 
de cosméticos que começou a 
fabricar álcool gel para distri-
buir a entidades filantrópicas. 
Ou seja, além de estas empre-
sas estarem realmente ajudan-
do a sociedade, estão ajudan-
do a fortalecer sua imagem 
perante os concorrentes.

3 - Peça ajuda a seus con-
sumidores. Um empresário 
teve que demitir uma parte de 
seus funcionários, mas colo-
cou nas redes sociais que, se 
ele conseguisse vender 40 re-
feições por dia, não precisaria 
demitir os mais antigos. Deu 
tão certo que o empresário 
até recontratou aqueles que 
tinham sido demitidos.

Obviamente, os aproveita-
dores ganham no curto prazo, 
mas aqueles que realmente 
ajudarem a sociedade neste 
momento de crise, ganharão 
no médio e longo prazo ao 
construir uma imagem de em-
presa idônea e comprometida.

Enfim, é fato, vamos ter 
que mudar. Como Russ Klein 
diz, é hora de emergir nosso 
melhor “eu” e, depois que tudo 
isso passar, convide este seu 
melhor “eu” para ficar e tornar 
o mundo realmente melhor.

Pense nisso. Tenho fé em 
você e no seu potencial!
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas.” (Karl Marx)

Neste sábado 25/04 às 14:00h acontece ao vivo pelo Instagram @
assessoriamaniadecorrer o Desafio Beneficente de Revezamen-
to na esteira na distância de 42.195km (MARATONA). O objetivo 
deste Desafio Beneficente é arrecadar alimento não perecível, e 
assim ajudar o máximo de pessoas que estão sem renda nesta 
quarentena. O pouco de um, pode ser muito para o outro! Desde 
já agradecemos o PERSONAL TRAINER Arthur Lugan que cedeu 
uma esteira em sua academia FITNESS PERSONAL CENTER, para 
realizarmos este Desafio. Vamos ajudar??? Para as doações cha-
me no WhatsApp 9 8120-8610 e vamos até você buscar, ou se 
preferir poderá deixar na Assessoria Esportiva Mania de Correr 
com as professoras Jéssica, Izadora e Lívia. Portanto neste sábado 
você tem o compromisso de nos ajudar nesta missão, assistindo 
e dando força pela telinha do seu celular para as corredoras deste 
Desafio. Contamos com a sua colaboração. (foto divulgação)

Vitória dos Santos Simionato festeja hoje (24) seus 
17 anos, e recebe o carinho da mãe Márcia, do padastro 

Ederson, do irmão Vitor, sua avó e tios. Parabéns!!!

A quarta-feira (22) foi de comemoração para Eliana Ribeiro que mar-
cou mais um aniversário no calendário da vida. As felicitações ficaram 
por conta dos familiares e amigos, e o carinho especial do marido Pau-

lo, da filha Nathalia, do genro Felippe e da neta Helena. Parabéns!!!

Amanhã (25) é dia da princesa Manuela Luzia Pereira Gomes celebrar 
seu 1° aninho, cheio de muita saúde, muitos risos e muitas artes, dei-
xando os papais de primeira viagem, Filipe e Tatiane, cada dia mais 
apaixonados pela bonequinha. Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

Raquel Lambert brindou mais um ano de vida quarta-feira (22), na data espe-
cial ela foi bastante felicitada por seus amigos e familiares, e claro, todo carinho 

do marido Fernando e dos filhos Leandro e Letícia (foto). Tudo de bom!!!

Destaque para a barretense Eunice Souza Carmagnini 
que mora em Roma, Itália há 18 anos. Encantada por 
aquele país e sua gastronomia, ela desenvolve traba-
lhos de guia turístico com ênfase em atendimento a 

brasileiros. O registro da foto foi na Termas di Saturnia 
na Toscana. Esse e outros clics podem ser apreciados 
em seu Instagram @conhecendoaitalia. Muito bom!!!

Parabéns e muitos anos de vida para a 
Cabo Andréia Ribeiro da PM, que comple-
tou idade nova na última terça-feira (21). 

Os cumprimentos ficaram por conta do 
maridão, Dirceu Martins, da filha Lorena, 

familiares e amigos. Felicidades!!!

O empresário Décio Ferreira Pires passou a 
quinta-feira, dia 23, recebendo cumprimentos 

especiais por mais um niver. Desejos de paz, saú-
de e felicidades chegaram aos montes, vindos de 
amigos e familiares. Os mimos especiais ficaram 

por conta da esposa Débora. Parabéns!!!

Filho de Jose Aparecido e Angelita, o 
vendedor, Paulo André Rocha, brindou 

niver no último dia (19). A comemoração 
foi em casa com direito a um saboroso chur-

rasco, bebida gelada ao lado de 
pessoas especiais. Tudo de bom P.A.
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Assembleia Legislativa propõe cortar salário de 
deputados e assessores na crise do coronavírus

A Assembleia Legislativa de 
São Paulo anunciou na última 
quarta-feira (22) um projeto para 
reduzir gastos, incluindo salários 
de deputados e de servidores co-
missionados. A proposta, que es-
tava em estudo, conforme ante-
cipou o jornal Folha de SPaulo, 
ainda precisa ser aprovada em 
votação no plenário.

As ações de austeridade 
previstas no projeto somam 
R$ 320 milhões, que serão 
destinados ao combate da 
pandemia de coronavírus.

A ideia é levá-lo à votação 
do plenário na semana que 
vem. Se o cronograma funcio-
nar, os cortes passam a valer a 
partir de 1º de maio.

O projeto prevê redução de 
30% do salário dos deputados 
(que é de R$ 25 mil); redução 
de 30% da verba mensal desti-
nada a gastos do mandato dos 
deputados (que é de R$ 34,5 

mil); redução de 20% dos sa-
lários e benefícios de cargos 
comissionados; redução de 
20% do vale-refeição e vale-a-
limentação; suspensão do pa-
gamento da licença prêmio em 
dinheiro; doação de 70% do 
fundo de despesas da Assem-
bleia; e revisão e enxugamento 
de contratos em até 40%.

Além disso, a Casa já havia 
devolvido ao Poder Executivo 
7% do seu Orçamento de 2020, 
o que equivale a R$ 89 milhões.

Segundo o presidente da 
Assembleia, Cauê Macris 
(PSDB), a maior parte dos de-
putados é favorável à propos-
ta. Nenhum líder partidário, 
de acordo com ele, se mani-
festou de forma contrária.

A proposta, contudo, ainda 
está sujeita a modificações suge-
ridas pelos parlamentares, que 
também devem ser debatidas e 
levadas à votação no plenário.

VEREADORES
O corte no salário dos de-

putados também produz uma 
reação em cadeia em todo o es-
tado, já que o teto dos salários 
de vereadores nos municípios 
varia de 20% a 75% do salário 
do deputado estadual, depen-
dendo do tamanho da cidade.

A Câmara Municipal de 
São Paulo, porém, já se adian-
tou e também quer cortar 30% 
do salário dos vereadores.

Atualmente, cada depu-
tado da Assembleia paulis-
ta custa cerca de R$ 220 mil 
por mês. No acumulado do 
ano, a despesa com os par-
lamentares somados chega a 
R$ 250 milhões.

A conta inclui o salário de 
R$ 25 mil, R$ 34,5 mil de ver-
ba de gabinete (para locação 
de imóveis, passagens, gasoli-
na, gráficas) e R$ 164 mil para 
contratação de assessores.

CEMUP confecciona máscaras para servidores 
municipais e pessoas de baixa renda

A prefeitura de Barretos, em 
uma parceria entre as secreta-
rias municipais de Saúde e de 
Educação, está confeccionando 
máscaras em tecidos, que se-
rão destinadas para servidores 
públicos municipais e pessoas 
de baixa renda para ajudar no 
combate ao coronavírus.

O trabalho está sendo fei-
to por monitoras do CEMUP 

(Centro Municipal Profissio-
nalizante) e CEMUP do Proje-
to Cavalgando para o Futuro.

“O material foi adquirido 
pela secretaria de Saúde e as 
monitoras, que são vinculadas 
à secretaria de Educação, es-
tão confeccionando”, afirmou 
a secretária municipal de Edu-
cação, Valéria Recco.

“Usar máscaras de tecido 

é uma alternativa de grande 
importância para a população 
saudável, pois bloqueia duas 
portas de entrada do corona-
vírus: a boca e o nariz. É im-
portante ressaltar que a más-
cara de tecido deve ser lavada 
após o uso, para evitar trans-
porte de doenças para outros 
locais”, observa o prefeito 
Guilherme Ávila.

Crea-SP abre vagas de estágio em Comunicação, 
Direito, Engenharia Civil e Administração

O Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo (Crea-
-SP) abriu inscrições para es-
tágios remunerados na Capi-
tal, nas áreas de Comunicação 
Social (Jornalismo - Relações 
Públicas - Marketing ou Pu-
blicidade & Propaganda), Di-
reito, Engenharia Civil e Ad-
ministração de Empresas.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas até o pró-
ximo dia 3 de maio, exclusi-
vamente pelo no site do CIEE 

(www.ciee.org,br).
Hoje o Crea-SP já emprega 

dezenas de estagiários nessas 
áreas e, segundo sua presidente 
em exercício, engenheira Leni-
ta Secco Brandão, “o conselho 
deve manter a tradição de abrir 
espaço para estudantes de di-
versas áreas, não apenas para 
os do Sistema Confea/Crea, 
com o objetivo de lhes oferecer 
boas possibilidades de aprendi-
zagem profissional”.

CREA-SP
Instalado há 86 anos, o Con-

selho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São 
Paulo é responsável pela fisca-
lização, controle, orientação e 
aprimoramento do exercício e 
das atividades profissionais nas 
áreas da Engenharia, Agrono-
mia e Geociências. O Crea-SP 
está presente nos 645 municí-
pios do Estado, conta com mais 
de 316 mil profissionais e cerca 
de 72 mil empresas registrados, 
além de 723 funcionários, 117 
agentes fiscais, 261 conselhei-
ros e 1.690 inspetores.

Concessão permitirá investimentos de R$ 700 
milhões nos aeroportos regionais de São Paulo

Investimentos incluem aeroporto de Barretos
O Governo do Estado de 

São Paulo lançou a segunda 
concessão de aeroportos re-
gionais paulistas. Serão 22 ae-
roportos distribuídos em dois 
lotes, incluindo aeroportos 
como os de Barretos, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto.

A proposta prevê inves-
timentos de R$ 700 milhões 
entre obras e operação pela 
iniciativa privadas, além de 
geração de cerca de R$ 600 
milhões em impostos para 
municípios e União, ao longo 
de 30 anos de concessão.

Atualmente esses aeropor-
tos são operados e administra-
dos pelo Departamento Aero-
viário do Estado de São Paulo 
(Daesp), órgão vinculado à Se-
cretaria de Logística e Trans-
portes. O processo licitatório 
será conduzido pela Secretaria 
de Governo, por meio da AR-
TESP (Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo).

Em razão da pandemia de 
coronavírus, um parecer da 
Procuradoria Geraldo do Es-
tado permitiu que as audiên-
cias públicas dos projetos de 
concessões sejam todos vir-
tuais e não presenciais.

A fase de consulta pública 
aos documentos que compõem 
a licitação foi aberta no último 
dia 17 e o material está disponí-
vel no site www.artesp.sp.gov.
br. As contribuições para a fase 
de consulta poderão ser encami-
nhadas até 21 de maio. Já a au-
diência pública será realizada no 
dia 12 de maio, às 15 horas, to-
talmente em ambiente virtual.

Os 22 aeroportos, nove de-
les com serviços de aviação 
comercial regular e 13 des-
tinados a modalidade execu-

tiva, serão divididos em dois 
lotes no processo de licitação 
internacional. Juntos, os dois 
grupos movimentam atual-
mente 2,4 milhões de passa-
geiros por ano, considerando 
embarques e desembarques.

Estimativas técnicas apon-
tam para crescimento de mais 
de 230% no movimento dessas 
unidades aeroportuárias durante 
o período de concessão, ultra-
passando os 8 milhões de pas-
sageiros ano ao final do período.

A remuneração dos consór-
cios vencedores se dará através 
de receitas tarifárias e comer-
ciais, como as resultantes de 
aluguéis de hangares, restauran-
tes e estacionamento. Serão ven-
cedores de cada um dos lotes os 
concorrentes que apresentarem 
a maior oferta de outorga fixa.

“A chegada dos recursos pri-
vados com a desestatização dos 
aeroportos vai acelerar ainda 
mais o desenvolvimento econô-
mico de São Paulo. A iniciativa 
se torna ainda mais importante 
neste momento de dificuldade 
por causa da pandemia do co-
ronavírus”, avalia João Octavia-
no Machado Neto, secretário de 
Logística e Transportes.

GRUPO NOROESTE
Esse lote é composto por 

13 unidades, encabeçada por 

São José do Rio Preto, e que 
tem também os aeroportos co-
merciais de Presidente Pruden-
te, Araçatuba e Barretos (foto), 
além dos aeródromos com 
vocação executiva de Avaré-
-Arandu, Assis, Dracena, Vo-
tuporanga, Penápolis, Tupã, 
Andradina, Presidente Epitá-
cio e São Manuel. Somente em 
obras, estão previstos investi-
mentos de R$ 177 milhões nes-
se lote, sendo que R$ 63 mi-
lhões terão de ser aplicados nos 
três primeiros anos de contrato.

Entre as intervenções pre-
vistas estão a adequação da 
largura e inclinação da pista 
de pouso e decolagem, e me-
didas para mitigar o ruído ae-
ronáutico no aeroporto de São 
José do Rio Preto.

O Aeroporto de Presidente 
Prudente também terá adequa-
ções de largura e inclinação na 
pista, além de ampliação do 
terminal de passageiros e mo-
dernização dos equipamentos 
de navegação aérea.

Nos 13 aeroportos desse 
lote, a previsão é de crescimen-
to no volume de passageiros de 
1,3 milhão por ano para 4 mi-
lhões ao término dos 30 anos de 
concessão. Para o lote, a outor-
ga mínima para o leilão de lici-
tação é de R$ 18,6 milhões.

IRCAD apoia plataforma que conecta 
gratuitamente profissionais que atuam 

na linha de frente no combate ao 
Covid-19 à psicólogos e psiquiatras

Sabendo da tensão que os 
profissionais da área da saúde 
que atuam na linha de fren-
te no tratamento de pacien-
tes com sintomas ou conta-
minados com Covid-19 estão 
vivendo, o Centro de Treina-
mentos em Cirurgias Mini-
mamente Invasivas (IRCAD 
América Latina) , está apoian-
do a plataforma “Agir para 
Salvar Vidas”.

A plataforma foi criada 
pela CCM Group (grupo es-
pecializado em soluções para 
o mercado da saúde), a fim de 
conectar profissionais de saúde 
com psicólogos e psiquiatras 
que oferecem atendimentos 
gratuitos durante a pandemia. 

Desenvolvida pela CCM 
Group, a iniciativa voluntária 
já mostra o quanto a popula-

ção brasileira é solidária, uma 
vez que já há mais de 900 pro-
fissionais da psiquiatria e psi-
cologia cadastrados para aten-
der aos profissionais que estão 
na linha de frente.

Até o momento, também 
foi registrado que 198 profis-

sionais buscaram auxílio atra-
vés da plataforma. Tudo é rea-
lizado pelo site https://www.
agirparasalvarvidas.com.br/ 
, onde com um cadastro sim-
ples e rápido, é possível unir 
quem quer ajudar a quem pre-
cisa de ajuda.
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Decreto flexibiliza medidas de 
isolamento social e obriga uso de máscaras

Decreto assinado pelo pre-
feito Guilherme Ávila flexi-
biliza, gradualmente, desde 
esta quinta-feira, 23 de abril, 
em Barretos, medidas de iso-
lamento social visando a con-
tenção do coronavirus.

O decreto estabelece, tam-
bém, o uso obrigatório de 
máscaras para pessoas que 
saírem as ruas, com a reco-
mendação de que a saída seja 
por extrema necessidade.

O prefeito Guilherme Ávi-
la lembrou que as medidas 
seguem o decreto estadual, 
que é muito claro: estabelece 
as medidas de contenção ao 
coronavirus, mas que libera 
algumas questões essenciais 
e dá algumas alternativas para 
que cada seguimento possam 
funcionar. “Dentro da legali-
dade baixamos o decreto mu-
nicipal disciplinando as ativi-
dades”, explicou.

Em relação aos serviços 
públicos, a partir da próxima 
segunda-feira, dia 27, o aten-
dimento no Complexo Admi-
nistrativo da rua 30, entre 33 e 
35 (antiga sede da prefeitura), 
será realizado das 8 às 12 ho-
ras, sendo reservado o horário 
das 12 às 14 horas para a con-
clusão dos atendimentos dos 
cidadãos que tiverem entrado 
até às 12 horas no local.

Respeitando-se as nor-
mas estabelecidas no decre-
to 10.497, fica autorizado o 
funcionamento de farmácias, 
sendo proibida a entrada de 
crianças, devendo a compro-
vação de a idade ser realizada 
mediante documento de iden-
tidade, sob pena de multa para 
o estabelecimento no valor de 
R$ 100, dobrada na reincidên-
cia até o limite de R$ 5.000 
para o estabelecimento e de 
R$ 100 para o responsável 
pela criança, devendo tam-
bém ser obrigatória a utiliza-
ção de máscara por funcioná-
rios e clientes.

Também estão autoriza-
dos, hipermercados, super-
mercados, mercados, feiras 
livres, açougues, peixarias, 
hortifrutigranjeiros, quitandas 
e centros de abastecimento de 
alimentos, sendo proibida a 
entrada de crianças, devendo 
a comprovação de a idade ser 
realizada mediante documen-
to de identidade, sob pena de 
multa para o estabelecimento 
no valor de R$ 100, dobrada 

na reincidência até o limite 
de R$ 5.000 para o estabele-
cimento e de R$ 100  para o 
responsável pela criança, de-
vendo também ser obrigatória 
a utilização de máscara por 
funcionários e clientes.

Está liberado o funciona-
mento de lojas de conveniên-
cia (condicionando que fique 
proibido o consumo no local), 
lojas de venda de alimentação 
para animais, sendo proibida a 
entrada de crianças, devendo 
a comprovação de a idade ser 
realizada mediante documen-
to de identidade, sob pena de 
multa para o estabelecimento 
no valor de R$ 100, dobrada 
na reincidência até o limite 
de R$ 5.000 para o estabe-
lecimento e de R$ 100  para 
o responsável pela criança, 
distribuidores de gás, lojas de 
venda de água mineral, pada-
rias (condicionando que fique 
proibido o consumo no local), 
restaurantes e lanchonetes 
(proibido o consumo no lo-
cal), postos de combustível e 
lavanderia, devendo também 
ser obrigatória a utilização de 
máscara por funcionários e 
clientes.

Autorizadas, também, 
obras da construção civil, sa-
neamento básico, infraestru-
tura, e os estabelecimentos 
comerciais que lhes forne-
çam os respectivos insumos, 
como as lojas de materiais de 
construção e similares, consi-
derando que estas fornecem 
os produtos necessários para 
a realização de reparos civis 
emergenciais, bem como para 
manter o funcionamento da 
construção civil e da indústria, 
devendo também ser obriga-
tória a utilização de máscara 
por funcionários e clientes.

Os serviços de manicure, 
pedicure, podólogo, cabelei-
reiro, barbeiro, profissionais 
liberais e congêneres, po-
derão atuar no domicílio do 
cliente, desde que adotadas 
as recomendações inerentes 
à segurança e prevenção de 
contágio, como luvas, más-
caras, toucas, álcool em gel e 
demais utensílios e/ou equi-
pamentos de segurança ou, 
de forma individualizada no 
estabelecimento, com horário 
pré-agendado e com as portas 
fechadas.

Estão liberados, também, 
os serviços de pet shop, ba-

nho e tosa e similares, desde 
que na modalidade leva e traz 
(busca e entrega no domicí-
lio do cliente), devendo, no 
ambiente de trabalho do es-
tabelecimento, ser adotadas 
as recomendações inerentes 
à segurança e prevenção de 
contágio entre os funcioná-
rios, como luvas, máscaras, 
toucas, álcool em gel e demais 
utensílios e/ou equipamentos 
de segurança.

Para lotéricas o funciona-
mento está condicionado à 
disponibilidade de álcool em 
gel para os clientes antes e 
depois do atendimento, sendo 
de responsabilidade do esta-
belecimento a organização 
de fila na área externa, com 
marcações no solo para a per-
manência dos clientes a uma 
distância de um metro e meio 
entre um e outro, ou com fun-
cionário dedicado exclusiva-
mente para o controle dessa 
distância, devendo ser adota-
das, também, as recomenda-
ções inerentes à segurança e 
prevenção de contágio entre 
os funcionários como utiliza-
ção de álcool em gel e demais 
utensílios e/ou equipamentos 
de segurança, sendo proibida 
a entrada de crianças, devendo 
a comprovação de a idade ser 
realizada mediante documen-
to de identidade, sob pena de 
multa para o estabelecimento 
no valor de R$ 100, dobrada 
na reincidência até o limite 
de R$ 5.000 para o estabele-
cimento e de R$ 100 para o 
responsável pela criança, de-
vendo também ser obrigatória 
a utilização de máscara por 
funcionários e clientes.

Os prestadores de serviço 
em geral, cujo atendimento se 
dê no domicílio do cliente, o 
atendimento está condiciona-
do às recomendações ineren-
tes à segurança e prevenção 
de contágio entre o prestador 
de serviço e o cliente como 
utilização de álcool em gel e 
demais utensílios e/ou equi-
pamentos de segurança, de-
vendo também ser obrigatória 
a utilização de máscara pelo 
prestador de serviço.

Para os prestadores de 
serviço em geral, cujo atendi-
mento se dê no seu estabele-
cimento do prestador de ser-
viço, o atendimento deve ser 
por agendamento de horário, 
de modo a não permitir a pre-

sença de mais de um cliente 
por horário marcado, devendo 
ainda nesse atendimento ado-
tar as recomendações ineren-
tes à segurança e prevenção 
de contágio entre o prestador 
de serviço e o cliente como 
utilização de álcool em gel e 
demais utensílios e/ou equi-
pamentos de segurança, de-
vendo também ser obrigatória 
a utilização de máscara por 
funcionários e clientes.

Para prestadores de servi-
ço como personal trainer, cujo 
atendimento se dê no domicí-
lio do cliente, o atendimento 
deve seguir às recomenda-
ções inerentes à segurança e 
prevenção de contágio entre 
o prestador de serviço e o 
cliente como utilização de 
álcool em gel e demais uten-
sílios e/ou equipamentos de 
segurança, devendo também 
ser obrigatória a utilização de 
máscara pelos prestadores de 
serviço e clientes.

Quando o atendimento do 
personal trainer for prestado 
em academia de ginástica, es-
túdio de pilates e assemelha-
dos devem ser feito mediante 
agendamento de horário, de 
modo a não permitir a presen-
ça de mais de um cliente por 
horário marcado para cada 
profissional até o limite de 
cinco profissionais concomi-
tante por academia, ou a cada 
15 metros quadrados até o li-
mite de cinco, devendo ainda 
ser adotada as recomendações 
inerentes à segurança e pre-
venção de contágio entre o 
prestador de serviço e o clien-
te como utilização de álcool 
em gel e demais utensílios e/
ou equipamentos de seguran-
ça, sendo proibida a prestação 
desse serviço em áreas públi-
cas, praças, jardins, ou aca-
demias a céu aberto, devendo 
também ser obrigatória a uti-
lização de máscara pelos pres-
tadores de serviço e clientes.

AMBULANTES
Para ambulantes o fun-

cionamento está liberado, 
devidamente autorizado pelo 
órgão da prefeitura e, desde 
que, com a utilização de más-
cara, luvas e a disponibilidade 
de álcool em gel para utiliza-
ção própria e de seus clien-
tes. Os estabelecimentos que 
produzam alimentos poderão 
funcionar somente na modali-
dade de entrega (delivery) ou 
retirada no balcão com horá-
rio agendado, sendo obrigató-

rio o uso de máscara.
Estão autorizados a fun-

cionar também as oficinas 
mecânicas, borracharias e 
serviços afins estão autoriza-
dos a funcionar. Para clíni-
cas médicas, odontológicas, 
fonoaudiologia, fisioterapia, 
psicologia, acupuntura, e con-
gêneres a autorização de fun-
cionamento está condicionada 
ao agendamento de horário.

Para escritórios de advoca-
cia, contabilidade, imobiliárias, 
despachantes e congêneres, o 
funcionamento está autorizado 
desde que com horário agen-
dado, devendo disponibilizar 
álcool gel em cada mesa de 
atendimento e respeitar o limite 
de um cliente por profissional, 
devendo também ser obrigató-
ria a utilização de máscara por 
funcionários e clientes.

CONDICIONAL
Os estabelecimentos comer-

ciais do segmento de roupas, 
calçados, ou similares, poderão 
funcionar na modalidade de en-
trega (delivery), conhecido po-
pularmente como condicional, 
devendo também ser obrigató-
ria a utilização de máscara.

Para os estabelecimentos 
comerciais que trabalham com 
a modalidade de pagamento 
mediante carnê ficou definido 
que poderão manter em seu 
interior caixas em funciona-
mento, ficando condicionado 
o funcionamento à disponibi-
lidade de álcool em gel para 
os clientes antes e depois do 
atendimento, sendo de respon-
sabilidade do estabelecimento 
a organização de fila na área 
externa, com marcações no 
solo para a permanência dos 
clientes a uma distância de um 
metro e meio entre um e outro 
ou com funcionário dedicado, 
exclusivamente, para o con-
trole dessa distância, sendo 
permitida a permanência na 
fila dos caixas de dois clientes 
por caixa do estabelecimento 
em funcionamento, devendo 
ser adotadas, também, as re-
comendações inerentes à segu-
rança e prevenção de contágio 
entre os funcionários como 
utilização de álcool em gel e 
demais utensílios e/ou equipa-
mentos de segurança.

Está proibida a entrada de 
crianças, devendo a compro-
vação de a idade ser realizada 
mediante documento de iden-
tidade, sob pena de multa para 
o estabelecimento no valor de 
R$ 100, dobrada na reincidên-

cia até o limite de R$ 5.000 
para o estabelecimento e de 
R$ 100 para o responsável 
pela criança, devendo tam-
bém ser obrigatória a utiliza-
ção de máscara por funcioná-
rios e clientes.

O decreto normatiza, tam-
bém, que os estabelecimentos 
comerciais em geral poderão 
funcionar mediante encomen-
da com a entrega e retirada no 
local para o cliente, sendo ne-
cessária a organização de fila 
na área externa, com marca-
ções no solo para a permanên-
cia dos clientes a uma distância 
de um metro e meio entre um 
e outro, ou com funcionário 
dedicado exclusivamente para 
o controle dessa distância, de-
vendo ser adotadas, também, 
as recomendações inerentes 
à segurança e prevenção de 
contágio entre os funcionários 
como utilização de álcool em 
gel e demais utensílios e/ou 
equipamentos de segurança.

Esta proibida, também, 
neste caso, a entrada de crian-
ças, devendo a comprovação 
de a idade ser realizada me-
diante documento de identi-
dade, sob pena de multa para 
o estabelecimento no valor de 
R$ 100, dobrada na reincidên-
cia até o limite de R$ 5.000 
para o estabelecimento e de 
R$ 100 para o responsável 
pela criança, devendo tam-
bém ser obrigatória a utiliza-
ção de máscara por funcioná-
rios e clientes.

O funcionamento dos de-
mais estabelecimentos comer-
ciais ou de prestação de servi-
ços deverão observar a entrada 
de um cliente por vez para cada 
atendente e a cada 20 metros 
quadrados de área útil e, obri-
gatoriamente, o cliente deverá 
estar usando máscara de prote-
ção. Os vendedores e funcio-
nários em geral deverão usar 
máscara de proteção e deverá 
ser mantido um funcionário na 
porta do estabelecimento com 
álcool em gel para fornecer 
aos clientes, no momento de 
entrada e saída.

USO OBRIGATÓRIO
Todo cidadão, quando 

necessário utilizar espaço 
público ou privado (estabe-
lecimentos comerciais, in-
dustriais ou de prestação de 
serviço) deverá usar máscara 
facial de barreira que cubra 
boca e nariz. O não cumpri-
mento acarretará multa no 
valor de R$ 100 ao cidadão.
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Seguindo tendência do 
varejo, o North Shopping 
Barretos, mesmo em período 
de quarentena, divulgou uma 
campanha comemorativa ao 
Dia das Mães. O objetivo, 
segundo a gerente de marke-
ting empreendimento, Letí-
cia Pires, é “não deixar uma 
data tão importante passar 
em branco”.

“Mesmo com a queda nas 
vendas em decorrência do 
difícil momento que o mun-
do vive, é preciso valorizar 
as comemorações que tem o 
amor como motivo”, diz Le-
tícia Pires.

Com peças publicitárias que 
valorizam o convívio familiar 
e as demonstrações de afeto 

das mais diversas maneiras, o 
North Shopping divulgou sua 
campanha e incentiva os lojis-
tas a também investirem neste 
tipo de mensagem em sua co-
municação ao público.

A partir desta sexta, 24 
de abril, as lojas retomam o 
atendimento com restrições 
impostas pelos decretos go-
vernamentais, apostando em 
vitrines, continuando o tra-
balho no sistema delivery de 
produtos e implementando 
um clima de positividade do 
comércio diante da maior cri-
se de sua história moderna.

“O importante é manter 
uma atitude positiva diante da 
adversidade. Esse momento 
em que as relações comer-

ciais passam por profundas 
transformações, a orienta-
ção é buscar inovação, se 
reinventar, e nossa filosofia 
de trabalho como shopping 
sempre esteve alinhada a esse 
comportamento, sempre tra-
balhamos para buscar novos 
conceitos para nossos clien-
tes, neste momento, estamos 
trabalhando com ainda mais 
afinco”, ressalta Ricardo Mar-
tins Marques, gerente geral do 
centro de compras barretense.

“O Dia das Mães é um 
tempo para praticarmos ain-
da mais a empatia e o amor 
em tempos de enormes desa-
fios conjuntos”, completa o 
gerente geral do North Sho-
pping Barretos.

A prefeitura de Barretos, 
em conjunto com as Unidades 
de Estratégia Saúde da Famí-
lia, que estão sob gestão da 
Fundação PIO XII, estabele-
ceu parceria com a Faculda-
de de Ciências da Saúde de 
Barretos Dr. Paulo Prata (FA-
CISB), para criar um projeto 
de telemedicina (prática mé-
dica realizada à distância), na 
busca de ajudar toda a popula-
ção neste momento de pande-
mia do novo coronavírus.

As ações se baseiam na 
“teletriagem” e no “telemo-
nitoramento” e visam orien-
tar, direcionar e monitorar, 
individualmente, cada pessoa 
cadastrada nas unidades de 
saúde do município.

Inicialmente acontece o 
primeiro contato com o pa-
ciente através de um link, en-
caminhado por meio de men-
sagem SMS, contendo um 
formulário com questões rela-
cionadas à saúde e atividades 
rotineiras, como: “Quais sinto-
mas você apresenta?”; “Você 
tem alguma doença crônica?”; 

“Como se sente em relação a 
pandemia do coronavírus?”; 
“Você tem contato freqüente 
com idosos?”, entre outras.

Após o preenchimento 
das perguntas, é realizado um 
primeiro diagnóstico básico 
pelos alunos do 6º ano do cur-
so de Medicina da FACISB. 
Nesta etapa, eles entram em 
contato com o paciente que 
apresentar um ou mais sinto-
mas e/ou fizer parte do grupo 
de risco.

Outra opção disponível, 
e destacada nas mensagens, 
é o contato a ser realizado 
pelo próprio paciente, através 
do número de 0800 informa-
do no SMS, para que possa 
esclarecer dúvidas, solicitar 
outras orientações ou relatar 
sintomas.

Para que a ação tenha êxi-
to e que a equipe envolvida 
entenda o perfil de cada par-
ticipante, é essencial que o 
questionário seja respondido 
por todos, pois só assim é 
possível identificar as pessoas 
que se encontram em estado 

de alerta ou que necessitam 
de orientações na luta contra 
o COVID-19.

“Independentemente de 
pandemia, essa assistência 
é essencial e o objetivo é de 
que se perpetue. Nós temos 
condições e recursos de ir até 
o paciente prestar assistência 
dentro da casa dele de forma 
humanizada, ou seja, sem ti-
rar ele do seu conforto. Além 
disso, é uma ótima experiên-
cia de aprendizado para os 
nossos alunos, residentes e 
pós-graduandos, pois estamos 
descobrindo outra forma de 
criar um atendimento de ex-
celência e humanização”, es-
clareceu o dr. Sérgio Serrano, 
diretor geral da FACISB.

“Não iremos substituir o 
contato físico com o pacien-
te, pois isso é fundamental na 
medicina e não vai se perder 
nunca, mas iremos substituir 
algumas consultas que, com 
toda certeza, conseguiremos 
fazer à distância, sem causar 
nenhum dano ao tratamento do 
paciente”, pontuou o médico.

A Tereos está com inscri-
ções abertas para o programa 
de estágio “Jovens Talentos”. 
São vagas para atuação nas oito 
unidades do grupo, localizadas 
nas cidades de Colina, Guaraci, 
Guaíra, Olímpia, Pitangueira, 
Severínia, Tanabi e Palmital.

Neste ano, o programa 
abre oportunidades para es-
tudantes de várias áreas do 
ensino superior, entre elas, 
Administração, Agronomia, 
Comércio Exterior, Contabi-
lidade, Economia, Engenha-
ria Agronômica, Engenharia 
Agrícola, Engenharia Quími-
ca, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Ambiental, En-
genharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica, Engenharia Mecâ-
nica, Engenharia Mecatrôni-
ca, Engenharia de Produção, 
Publicidade, Comunicação 
Social, Relações Internacio-
nais, Direito, TI, Química e 
Nutrição/Alimentos.

Para se candidatar, é pre-
ciso que os interessados pos-
suam ainda nível intermediá-
rio em inglês ou francês, além 
de domínio em informática, 
com habilidades em progra-

A reconstrução da mama 
é um procedimento físico e 
emocionalmente gratificante 
para uma mulher que perdeu a 
mama, devido ao câncer ou a 
outra situação.

De acordo com o médico 
mastologista, Idam de Olivei-
ra Jr, especialista em recons-
trução de mama do Hospital 
de Amor, em 90% dos casos 
é possível que a reconstrução 
seja feita na mesma cirurgia 
que a retirada das mamas.

Porém “em alguns casos 
não podemos fazer isso como 
quando se tem necessidade de 
fazer radioterapia; ou quando 
retira uma grande quantidade 
de pele; ou o tumor está avan-
çado”, ressalta o especialista.

“A reconstrução da mama 
traz como benefício a recupe-
ração da autoestima, fazendo 

Projeto de telemedicina colabora 
nas ações contra o COVID-19

Cirurgia de reconstrução mamária é 
alento para mulheres que passaram 

pelo trauma do câncer de mama

as mulheres se sentirem mais 
femininas, diminuindo a vi-
são de mutilação que tinham 
ao se olhar no espelho”, des-
taca o médico.

A mastectomia é a remo-
ção completa da mama e se 
dá através de cirurgias repara-
doras: a que preserva a pele, 
ou a pele e o mamilo; sendo 
utilizadas a prótese de silico-
ne ou prótese expansora, bem 
como o músculo das costas ou 
a gordura do abdômen.

A reconstrução tardia se dá 
após o término do tratamen-
to de quimio e radioterapia, e 
acontece, geralmente, após um 
ano da cirurgia de mastectomia.

LEI E REALIDADE
As cirurgias de reconstru-

ção no Brasil são muito bai-
xas. Levantamento da SBM 
(Sociedade Brasileira de 

Mastologia) revela que em 
2013, por exemplo, foram 
feitas 11.900 mastectomias 
e reconstruídas apenas 3400. 
A Lei 12.802/2013, obriga o 
SUS (Sistema Único de Saú-
de) a fazer a cirurgia plástica 
reparadora da mama, logo em 
seguida à retirada do câncer. 
“A realidade da reconstrução 
mamária no Brasil é muito 
triste, tendo poucas reconstru-
ções”, aponta Idam. 

A reportagem apurou que a 
falta de infraestrutura dos Es-
tados demonstra que há mui-
tas barreiras para acesso à re-
construção pós-mastectomia 
no Brasil. No entanto, Idam 
de Oliveira Jr ressalta que, 
no Hospital de Amor, todas 
as pacientes mastectomizadas 
realizam a cirurgia de recons-
trução imediata ou tardia.

North Shopping faz campanha do Dia 
das Mães valorizando o convívio familiar

Segunda melhor época do ano para vendas, o Dia das Mães 2020 
será atípico e com mais demonstrações de amor e carinho

Tereos abre inscrições para 
programa de estágio 2020

Grupo oferece vagas para diversos cursos que vão desde Engenharia a 
Comunicação Social. Inscrições devem ser feitas por meio da internet

mas do pacote Office e inter-
net, além de disponibilidade 
para estagiar seis horas por 
dia, de segunda a sexta-feira.

As vagas disponíveis são 
para as áreas de Supply Chain, 
Negócios Agrícolas, Agríco-
la, Indústria, Comercial, entre 
outras. Para se inscrever, os 
interessados deverão acessar 
o portal, em https://lnkd.in/
dRUuMFA.

O programa terá início em 
agosto, com duração prevista 
de 11 meses e possibilidade 
de efetivação ao término. En-
tre os benefícios oferecidos 
pela Tereos, estão bolsa-auxí-
lio, plano de saúde, seguro de 

vida, transporte, refeições na 
empresa e vale-alimentação.

“O Jovens Talentos é a 
principal porta de entrada para 
o grupo. Em edições anterio-
res, o programa chegou à mar-
ca de 68% de efetivação. Em 
2019, recebemos mais de 5 
mil inscrições, confirmando a 
grandeza do programa”, frisa o 
gestor de Aquisição de Talen-
tos, Teo Gebrim Oliveira.

O processo seletivo será 
composto por provas on-line 
de raciocínio lógico, idiomas 
(inglês ou francês) e conheci-
mentos gerais, além de dinâ-
micas de grupo e entrevistas 
presenciais.
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De iniciativa do cantor e 
compositor barretense, Mar-
cus Tertto, foi realizada na 
tarde do feriado de 21 de 
abril, uma Live Beneficen-
te, sendo transmitida ao vivo 
através da página Marcus 
Tertto no Facebook, pedindo 
contribuições de mantimentos 
para ajudar entidades de Bar-
retos, nesta crise de pandemia 
do COVID-19.

De acordo com o cantor, 
a Live superou as expectati-
vas. “Mesmo antes do início, 
várias pessoas já haviam sido 
informadas da realização do 
evento e, além de produtos 

alimentícios, foram doadas 
fraudas e também produtos de 
higiene”, informou o cantor.

“Quero agradecer profunda-
mente a todos que colaboraram 
e os que ainda estão contribuin-
do, pois as arrecadações conti-
nuam até sábado, visto que em 
muitos comentários durante a 
Live, várias pessoas que curti-
ram se comprometeram a con-
tribuir e ainda estamos aguar-
dando”, frisou o cantor.

Quem quiser colaborar pode 
entrar em contato pelo WhatsA-
pp (17) 98184-5984. As doa-
ções arrecadadas serão doadas 
conforme as indicações dos par-

ticipantes durante a Live.
“Estaremos doando para 

as três entidades mais indi-
cadas que são: Vincentinos, 
Casa Vovô Antônio e para o 
presidente da Mesquita Mu-
çulmana Girrad Mahmoud 
Sammour, que está fazendo 
uma boa ação realizando dis-
tribuição gratuita de marmi-
tex, para aliviar o sofrimento 
de muitas pessoas que mais 
necessitam em virtude do pe-
dido de isolamento social e 
determinação de quarentena 
durante a crise em meio à pre-
venção ao Covid 19”, apontou 
o cantor Marcus Tertto.

Boas Notícias. Mesmo du-
rante este período de pandemia e 
distanciamento social, o Rio das 
Pedras Country Club não parou.

“Estamos aproveitando 
este tempo para investir em 
melhorias nas dependências 
da sede de campo, para que, 
ao voltar as atividades do clu-
be, nossos associados possam 
aproveitá-lo com mais confor-
to e ter uma experiência ainda 
melhor”, anunciou a diretoria.

Dentre as manutenções e 
melhorias realizadas, estão o Sa-
lão de Jogos, que recebeu novo 

Rio das Pedras realiza 
melhorias em sua sede

forro, nova iluminação, os vitrôs 
foram substituídos por blindex, 
o prédio recebeu uma nova pin-
tura, assim como o Espaço de 
Lazer, e ainda receberá clima-
tização. “Além disso, também 
estamos trabalhando na constru-
ção de duas novas Quadras de 
Areia, onde uma será destinada 
ao futvôlei e outra para vôlei de 
areia, com arquibancadas e ilu-
minação”, reforçou a diretoria.

E as melhorias não param, 
segundo a diretoria. Também 
está sendo realizada a poda da 
grama, troca dos ladrilhos e 

limpeza das piscinas. O desta-
que, também, fica para o Auto 
de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros para a sede de campo, 
que já tem 40% da obra revi-
sada e do Salão Nobre, que 
está em quase 100%. 

“Nós, do RPCC, nos preo-
cupamos com o bem-estar e 
experiência de todos os nos-
sos associados e visitantes, e 
estamos preparando tudo para 
que vocês possam usufruir 
com segurança e qualidade 
quando esta pandemia pas-
sar”, concluiu a diretoria.

Live beneficente supera expectativas
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Na incerteza, Série A3 segue 
sem data para retomada

A FPF (Federação Paulis-
ta de Futebol) e os clubes da 
Série A3 do Campeonato Pau-
lista participaram de reunião 
virtual na última sexta-feira 
(17) e, em consenso, mantive-
ram a suspensão da competi-
ção, mas sem fixar uma data 
de retorno. O torneio está pa-
ralisado há um mês devido a 
pandemia do Coronavírus.

Segundo nota publicada 
pela FPF em seu site, a ma-
nutenção da Série A3 se deve 
em respeito aos torcedores e 
aos parceiros comerciais e de 
mídia, e a entidade quer sua 
conclusão em campo, confor-
me estabelece o regulamento.

Inicialmente, os jogos 
poderão ser realizados com 
portões fechados, prezando 

pela saúde pública e evitando 
qualquer risco de aglomera-
ção. A pedido dos clubes, para 
a conclusão do campeonato, 
os departamentos de Compe-
tições, Registro e Jurídico da 
FPF estudarão a possibilidade 
de inscrição de atletas de base 
que não se enquadrem nos cri-
térios da Lista B já previstos.

O campeonato cumprirá a 
Lei Pelé, o Estatuto do Tor-
cedor e a Legislação geral 
vigente, bem como o estatu-
to da Federação Paulista de 
Futebol e os regulamentos 
geral e específico da com-
petição. A Comissão Médica 
da FPF trabalha no desen-
volvimento de um protocolo 
de segurança, que proteja a 
saúde e integridade de todos 

os envolvidos nos jogos.
Na avaliação do presiden-

te do Barretos Esporte Clube, 
Raphael Dutra (foto), o futu-
ro é incerto. “Tudo depende 
dessa pandemia, o avanço ou 
retrocesso dela. Haverá outra 
reunião em 15 de maio para 
definições. Há um consenso 
entre todos os clubes de para-
lisar o campeonato, por conta 
de contratos longos e dificul-
dades financeiras”, analisou.

Dutra considera que a pos-
sibilidade de realização de 
jogos com portões fechados 
geram consequências comer-
ciais e técnicas negativas para 
todos. No entanto, prevaleceu 
a questão da saúde. (Fonte: 
assessoria do Barretos EC. 
Foto: Aquino José)




