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A VACINA DA SOLIDARIEDADE - Um belo artigo escrito por João Guilherme Sabino Ometto, engenheiro, vice-presidente do Conselho de Administração da Usina São Martinho e membro da Academia Nacional de Agricultura (ANA). Para refletir e reconhecer o espírito de solidariedade
aceso em milhares de brasileiros neste momento difícil que atravessamos no Brasil e no mundo. Segue.
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Barretos vai aumentar em 73%
capacidade de captação de água
Dois novos poços profundos de captação de água estão
sendo perfurados em Barretos: um localizado no bairro
San Diego e outro na Zona
Sul, ao lado do reservatório
do SAAE no terreno do Unifeb. Somados, são mais 600
metros cúbicos de água por
hora nas redes da cidade, um
ganho de mais de 73% da capacidade atual.
No Poço do Unifeb, que

está com a sua base feita, as
obras nesta semana iniciaram a fase de perfuração,
com perspectiva de, quando
em funcionamento, abastecer
prioritariamente toda a zona
alta da cidade e bairros como
América e Baixo América.
Serão, ao todo, 1.420 metros cúbicos de água captada
por hora diretamente do Aquífero Guarani, no sistema poço
profundo.
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Missa dedicada
aos enfermos
neste sábado

Empresário afirma que comércio
se adapta, mas não para

Desde 1994 em Barretos,
a Natal Calhas oferece um
serviço de fundamental importância para residências,
comércios e indústrias, com
a instalação de calhas, rufos,
pingadeiras e coifas.
“A nossa empresa vem investindo em nossos colaboradores treinando e capacitando
para trabalho em altura, e com
equipamentos
necessários
para não correr riscos”, aponta Fabiano de Souza.
O empresário disse que se

adaptou e continua realizando
a prestação de serviços com
qualidade e segurança, mesmo em tempos de pandemia.
“Continuamos atendendo os
clientes seguindo as normas de
segurança com a saúde de nossos colaboradores e de todos os
clientes, como uso da máscara
e higiene das mãos e cuidado
nas visitas”, destacou Souza.
ATENDIMENTO
Fabiano Souza explicou,
também, que para proporcionar o melhor atendimento
e experiência aos clientes, a
Natal Calhas trabalha com todos os tipos de materiais existentes no segmento, em diversas espessuras como metais
galvanizados, pré pintados,
galvalume, alumínio e inox.
A Natal Calhas projeta, fabrica e instala calhas, rufos e
sistemas de exaustão para uso
residencial, comercial e industrial em chapas galvanizadas e de alumínio, atendendo
clientes em Barretos e região.
“Acredito que Barretos é
uma cidade com potencial de
crescimento e é uma satisfação
poder gerar empregos no município. Queremos o aumento da
produção, sempre fazendo um
trabalho honesto e de qualidade”, finalizou Fabiano Souza.
CONTATO
Para mais informações, ligue
(17) 3322-5665, WhatsApp (17)
98140-0155 ou visite a loja na
Avenida 33, nº 870, esquina da
rua 36, Baroni, Barretos.

Menos de metade
dos alunos da rede
estadual acessa
ensino online
na quarentena
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DURANTE A CRISE,
DEVO ABRIR UM
NEGÓCIO PRÓPRIO
OU VIRAR SOCIO DE
UMA GRANDE EMPRESA
CONSOLIDADA?
TIRE SUAS PRÓPIAS
CONCLUSÕES

Rio das Pedras abre ACADEMIA em horário reduzido

A diretoria do RIO DAS
PEDRAS COUNTRY CLUB
informou aos associados, que
a ACADEMIA estará aberta
em horário reduzido, das 6 às
11 horas e das 16 às 21 horas
(para Musculação), de segunda
a sexta-feira. Os treinos, de até
50 (cinquenta) minutos, sendo 2
alunos por professor, serão agendados na recepção da academia
ou por telefone, no dia anterior
ao treino, a partir das 6 horas.
Será obrigatório o uso de máscaras durante o treino. Aluno com
60 anos ou mais não será permi-

tido frequentar qualquer aula.
Segundo a diretoria do clube,
além da musculação, a academia oferecerá aulas de Pilates e
Spinning. Essas atividades serão
oferecidas da seguinte forma:
SPINNING:
segunda/
quarta/sexta: das 6h15 às 7
horas e das 18h15 às 19 horas; terça e quinta: 10h15 às
11 horas. Obs: serão entregues 11 (onze) senhas, 30
minutos antes do início das
aulas e os alunos deverão
aguardar na parte externa da
academia e secretaria.

PILATES: a partir de terça-feira, dia 19. Terça e quinta:
das 7 às 8 horas. Terça, quarta e quinta-feira: das 16 às 17
horas. Obs: serão entregues 06
(seis) senhas, 30 minutos antes
do início das aulas, e os alunos
deverão aguardar na parte externa da academia e secretaria.
As demais atividades
seguem suspensas. O clube está seguindo as normas
do novo decreto municipal
(DECRETO N.º 10.527, DE
12 DE MAIO DE 2020).
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Aulas online para escolas municipais
começam na próxima segunda-feira
A prefeitura de Barretos vem
realizando, desde a última semana, nas escolas municipais,
a entrega do kit de materiais escolares a mais de 13.200 alunos
matriculados na rede (foto). São
kits escolares para que o aprendizado continue em casa nesta
quarentena de aulas suspensas.
Cada kit contém apostilas da
série, um CD de recreação, um livrinho de historinhas, material de
apoio para leitura e escrita (letras
móveis). Todo o material será
útil a partir da próxima semana,
quando começam as aulas online
pela Vale TV e internet.
As aulas online começam
na segunda-feira, dia 18, e po-

dem ser acessadas na plataforma oficial da Secretaria Municipal de Educação, pelo link:
educacao.barretos.sp.gov.br
ou, ainda, podem ser assisti-

das na Vale TV, em horários
a serem informados no portal
da prefeitura de Barretos e
nas redes sociais da Secretaria
Municipal de Educação.

Instituto Rosentino Bispo distribui
refeições para famílias carentes
O Instituto Rosentino Bispo
começou no último dia 7 a distribuir gratuitamente, mais de
230 refeições por dia para comunidades carentes de Barretos. A população dos bairros do
entorno das unidades do institu-

to recebem de segunda-feira a
sábado, das 11h30 às 12 horas,
refeições completas com arroz,
feijão, proteínas e legumes.
O projeto é desenvolvido em
parceria com o SESI/SP, que
produz as refeições e coloca em

marmitas. O Instituto Rosentino Bispo ficou responsável pela
entrega em duas de suas unidades, nos bairros Nova Barretos
e Leda Amêndola.
A distribuição das refeições segue até o final do mês.

As pessoas que estão enfrentando alguma enfermidade ou que tenham conhecidos nessa situação poderão
acompanhar online, neste
sábado, dia 16 de maio, às
10 horas, a “Missa pelos
enfermos”. A celebração faz
parte do calendário oficial do
Santuário do Pai das Misericórdias, sempre no terceiro
sábado do mês, em Cachoeira Paulista. A transmissão, direto da Capela São
João Paulo II, será feita pelas
redes sociais do santuário: /
santuariodopaidasmisericordias. Os pedidos de oração
e as intenções para a missa,
em especial pelos pacientes com Covid-19, podem
ser feitos através do link:
santuario.cancaonova.com/
intencao-de-missa-e-pedido-de-oracao. No fim da celebração, o padre Márcio Prado, vice-reitor do santuário,
dará a bênção aos enfermos.

APCD altera eleições
para o mês de julho
O presidente da APCD (Associação Paulista dos Cirurgiões
Dentistas), regional de Barretos,
Lúcio Antônio Pereira, confirmou que o Conselho Eleitoral
da APCD Regional de Barretos,
em atenção às medidas tomadas
pelas autoridades de saúde, alterou a data da eleição. Desta forma, ficou definido o pleito para
o dia 24 de julho, das 9 às 19
horas, na sede de Barretos.
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Editorial

A vacina da solidariedade

Um belo artigo escrito por João Guilherme Sabino Ometto, engenheiro, vice-presidente do
Conselho de Administração da Usina São Martinho e membro da Academia Nacional de
Agricultura (ANA). Para refletir e reconhecer o espírito de solidariedade aceso em milhares de
brasileiros neste momento difícil que atravessamos no Brasil e no mundo. Segue.
Em meio à imensa tristeza e grandes danos causados
pela pandemia da Covid-19,
uma cena emocionante ficará
marcada de modo enfático na
mobilização dos brasileiros
contra a doença: o “palmaço”
nas janelas de casas e apartamentos de todo o Brasil,
na noite de 20 de março, em
aplauso e reconhecimento aos
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos, fisioterapeutas, técnicos de laboratório e todos os profissionais
da saúde, heróis de nosso país
e da humanidade nesta dura
guerra travada contra um inimigo natural.
Somam-se a eles, com o
mesmo grau de importância,
os produtores rurais, trabalhadores do campo, transportadores, pessoal da infraestrutura e das redes de
abastecimento, coletores de
lixo, policiais e funcionários
das indústrias provedoras de
bens essenciais, que seguem
em operação.
O trabalho incansável de
todas essas pessoas, que, sem
home office, muitas vezes estão redobrando suas jornadas
e atuando, na linha de frente,
com muita determinação, fé e

coragem, é um exemplo marcante de amor à vida e respeito aos princípios mais dignos
do exercício profissional.
É uma demonstração de
que, em crises como a que
estamos vivendo, devem ser
deixadas de lado as divergências políticas, o acirramento
de posições partidário-ideológicas, as desavenças entre
vizinhos, a ganância, as polêmicas familiares e a agressividade às vezes presente na
sociedade contemporânea.
São necessárias união, sinergia e soma de esforços para
superarmos a gravíssima crise.
É hora de prevalência da
fraternidade, de uma corrente humanitária e coesa de boa
vontade em favor da vida.
A solidariedade, sem dúvida, é a melhor vacina contra
o novo coronavírus. E esse
sentimento, na presente conjuntura, significa, também,
cuidar de si próprio e de todas as pessoas, seguindo as
orientações das autoridades
da saúde e mantendo todas
as recomendações de higiene
e assepsia. Cada um de nós
deve ser um soldado atuante e
engajado no combate contra o
contágio, nosso e do próximo.

Além dos profissionais de
todos os setores anteriormente citados, surgem numerosos
exemplos solidários e de responsabilidade social.
Os clubes paulistas de futebol abrem suas sedes e arenas
ao atendimento da população
e a campanhas de vacinação
contra a gripe (esta, embora
não imunize contra o coronavírus, é importante para evitar
comorbidade e facilitar os diagnósticos); personalidades e artistas postam nas redes sociais
mensagens de mobilização e
otimismo, músicas e poemas;
autores de livros liberam obras
para leitura gratuita no meio digital; veículos de comunicação
abrem a não assinantes os conteúdos relativos à pandemia,
para que todos possam informar-se, assim como canais de
TV por assinatura.
Nesse contexto, é gratificante para quem atua no setor
a ação voluntária da indústria
sucroalcooleira,
aprovada
pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),
de produzir, transportar e doar
aos brasileiros, álcool hidratado do tipo 70º INMP.
O objetivo da iniciativa é
reforçar o abastecimento das

unidades públicas médico-hospitalares, considerando
que o produto é um agente
desinfetante muito eficaz para
conter o contágio.
Tal atitude soma-se ao
imenso esforço dos profissionais de saúde, para os quais o
álcool é um elemento fundamental, em tempos de pandemia, no atendimento e atenção
aos pacientes, e para evitarem
o próprio contágio.
O Brasil e o mundo certamente vencerão o novo coronavírus. Será um imenso
esforço, envolvendo a ciência
e todos aqueles aqui citados,
que estão lutando pela civilização, na árdua guerra contra um micro-organismo que
nos desafia, ameaça a vida e
nos encarcera em nossas casas, mas, ao mesmo tempo,
também nos mostra, em sua
agressiva virulência, o quanto
o ser humano pode ser generoso e fraterno.
Que esses sentimentos
também sobrevivam muito
fortes à pandemia, para que as
agendas econômicas de todas
as nações, jamais deixem novamente de incluir a solidariedade como ativo imprescindível do desenvolvimento!

Opinião

Corte de custos no legislativo pode ser
uma resposta à crise do coronavírus
Salta aos olhos o fato de um país como o Brasil, com tantas deficiências econômicas
e sociais, possuir mais deputados federais que os EUA, a maior economia do mundo.

A House of Representatives, Câmara dos Deputados
dos Estados Unidos, possui
435 deputados para quase 330
milhões de habitantes. Por aqui
temos 513 deputados federais
para 210 milhões de habitantes.
Salta aos olhos o fato de
um país como o Brasil, com
tantas deficiências econômicas e sociais, possuir mais deputados federais que os EUA,
a maior economia do mundo.
Se fosse só o número elevado de deputados federais
até que poderíamos nos conformar, mas não é só.Há assessores e despesas diretas e
indiretas como consequência
da existência deste absurdo
número de parlamentares.
E nesse balaio cabe tudo,
pois não estamos a medir a
qualidade do deputado eleito,
tão somente a quantidade. Se
formos mensurar a qualidade,
veríamos que há parlamenta-

res com baixo nível de formação; e não seria surpresa se
alguns fossem reprovados em
testes básicos de direito constitucional, por exemplo.
Na Câmara dos Deputados
do Brasil as decisões principais passam por acordo de
lideranças e podemos afirmar
que, cerca de 25 deputados
regem o andamento da Casa
sob a batuta do presidente da
Câmara dos Deputados.
O próprio Presidente Jair
Bolsonaro, em 25 anos como
deputado, teve apenas dois projetos aprovados, o que demonstra o desperdício de recursos
públicos com tantos deputados
para muito pouca produção.
Neste momento, o coronavírus demonstra-se a cada
dia como algo, se não incontrolável, mas de difícil controle. Países ricos e com boa
coesão social têm chances de
maior controle da pandemia,
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enquanto países pobres, com
instituições débeis e pouca
coesão social, apresentam
mais dificuldades para dar
uma resposta eficaz para os
efeitos severos sobre a economia e vida das pessoas.
Desta forma, enquanto o
Brasil gasta cerca de 3,5 % do
PIB para alívio fiscal, os EUA
já desembolsaram mais de
10% do PIB. Estima-se que o
aporte do FMI residirá na casa
de 2,5 trilhões de dólares para
auxiliar os países pobres na necessária reconstrução. Precisaremos de muito dinheiro e para
não ter que imprimi-lo, teremos que cortar muitos custos.
Já houve promessa de que
reformas na carne dos direitos
sociais dos pobres garantiriam
o crescimento do país. Balela,
desfaçatez mentirosa.
Já é hora de um profundo
corte de custos nas despesas
públicas. Nesse sentido, a extinção de municípios que não
se sustentam, e que servem
apenas para cabide de empregos públicos, conforme propôs
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, já deveria ter ocorrido.
Porém, o mais importante,
de imediato, seria adequar o
Legislativo à nossa realidade,

promovendo o corte de 30%
dos integrantes do senado,
câmaras federal e municipal.
Seria um bom começo.
Precisamos economizar
para investir em saúde, educação e financiamento de negócios no país. É necessário que
os políticos parem de fingir
que seus gastos não têm relação com a realidade brutal do
país que esmurra à porta.
Cássio Faeddo
Advogado. Mestre em Direitos
Fundamentais, MBA em Relações
Internacionais - FGV SP

Diocese de Barretos

Caríssimos irmãos e irmãs,
Desde março, a maioria
das atividades em nossas paróquias está suspensa devido
à pandemia do Covid-19 que
coloca em risco toda a humanidade. Foram suspensas as
celebrações, os encontros da
catequese, cursos e reuniões.
A partir de então, sobretudo as celebrações eucarísticas
estão sendo transmitidas pelas lives nas páginas de Facebook e YouTube de diversas
paróquias, e pelas emissoras
católicas de televisão e rádio.
Trata-se, para todos nós,
de uma realidade jamais vivida até agora e cujos desdobramentos vão se estendendo de diversas formas, entre
eles, a decisão de manter o
isolamento social e as medidas de prevenção como o uso
de máscaras, álcool gel, etc.
Vemos da parte dos governos federal, estadual e
municipal, um grande esforço
para conscientizar as pessoas
da importância de “ficar em
casa”, de nos espaços públicos
manter-se distância, de evitar
contato com pessoas gripadas,
manter em quarentena as portadoras do vírus, aumentar os
leitos nas UTIs nos hospitais
para garantir tratamento aos
casos mais graves.
Ações que a Igreja Católica reconhece a importância
e agradece mas, ao mesmo
tempo, apoia e acata com toda
determinação, considerando
que sem prevenção não seremos capazes num tempo mais
rápido de vencer o inimigo invisível que nos ameaça.
O Decreto Federal de 25
de março de 2020 dispôs medidas a serem tomadas em
caso da reabertura das igrejas
e espaços religiosos em todo
país, como a distância mínima de 2 metros, a utilização
de máscara facial de barreira que cubra boca e nariz, a
utilização do álcool gel e a
presença de responsável para
manter organização da fila
quando houver.
Por outro lado, os números ainda indicam o aumento
de pacientes do Covid-19 em
diversas partes do nosso país
e do nosso Estado. O avanço
da pandemia pelo interior e
em municípios que “relaxaram” as normas do isolamento social, exige de todos nós
muita cautela.
Desde algum tempo prevíamos que o pico da doença
ocorreria nos meses de maio
e de junho; portanto, estamos
agora num momento que devemos continuar a levar a sério

as orientações das autoridades
sanitárias, mesmo onde o número de pessoas infectadas
pelo Covid-19 se estabilizou.
Assim, embora ciente da
importância para todos os fiéis
católicos da participação das
celebrações eucarísticas e a
recepção dos demais sacramentos, e das outras atividades
eclesiais, comunico que manteremos o que já foi estabelecido nos decretos de 16 e 18 de
março de 2020 até o próximo
dia 31 de maio de 2020.
Invoquemos nosso Patrono Diocesano, o Divino
Espírito Santo, para que Ele,
que é o nosso Companheiro
fiel, ilumine nossas mentes e
inflame os nossos corações
para que saibamos viver na
fé este momento e, mesmo
distantes, mantenhamo-nos
unidos a Jesus Cristo, Sua
Mãe e a sua Igreja.
Neste momento, portanto, preocupem-nos sim com
o grande número de pessoas
dispensadas do seu trabalho,
que se vêem privadas de tudo
em suas casas, em condições
precárias e, por isso, mais expostas ao contágio.
São pais e mães de família que já vêem faltar o necessário em seus lares, sem
previsão de um novo trabalho para poderem sustentar
suas famílias.
Procuremos manter a rede
de solidariedade que já existe
entre nós. Sei que não faltam
iniciativas como a distribuição de cestas básicas, a ajuda
imediata de itens de primeira
necessidade e outras iniciativas
como estas que visam ajudar os
mais desvalidos e necessitados.
Agora, mais do que nunca, é preciso lembrar as palavras do Senhor: “Tudo o que
fizestes ao menor dos meus
irmãos, foi a Mim que o fizestes” (Mt 25, 40). Nos mais
pobres encontramos Cristo e
servindo-os nós estamos em
comunhão com o Senhor.
Sobre todos invoco a benção do Senhor,

Dom Milton Kenan Júnior
Bispo de Barretos

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 15 de maio de 2020

PENSAMENTO DA SEMANA: “O que Deus preparou para sua vida vai além do que você já sonhou, pediu ou esperou. Deus é especialista em lindas surpresas.” (Yla Fernandes)

FAZER O BEM SEM OLHAR A QUEM!
Dia desses os cabeleireiros Edson e Edi Barbosa passaram uma tarde super agradável,
com todas as medidas de segurança, levando os cuidados de beleza e bem-estar para os
assistidos da Vila dos Pobres, e dando um pouco de alegria para eles. Bela atitude!!!

Hoje (15) é dia de parabéns para João
Pedro que completa seus 17 anos. A data
especial é recheada de carinho dos pais
Niltinho e Rose Vieira, da irmã Mary Letícia,
de seus familiares e amigos. Felicidades!

Parabéns para Felipe Marreto que
comemorou mais um aniversário
quarta-feira (13), sendo bastante felicitado
por familiares e amigos. Tudo de bom!

O empresário Paulo Cesar Cardoso, o PC PNEUS, brindou
seu aniversário segunda-feira (11), onde recebeu os
cumprimentos de familiares e amigos, o carinho da
esposa Tatiane Queiroz Cardoso (foto), dos filhos Renato e
Letícia e dos netos Alan e James. Parabéns!

Nicolas Falcão Gonzaga, completa 04 anos neste domingo,
(17). Apaixonado pelos Vingadores, o garotão que é filho de
Leonardo e Mariana será muito
paparicado pelos pais e familiares. Parabéns Nicolas!

A segunda-feira (11) foi
de festa para
Gregory Silva
que celebrou
mais um ano
de vida. As
felicitações
ficaram por
conta de seus
familiares e
amigos, e o
carinho mais
que especial
de sua noiva
Ingrid Porfírio (foto) e do
filho Lucas
Gabriel (a caminho). Tudo
de bom!

Destaque para Educadora Física e Bailarina,
Bibi Alonso, que divide seus conhecimentos
adquiridos ao longo de 17 anos de carreira
com internautas através de lives semanais.
A jovem tem o propósito de levar atividade
Aracelia, ou simplesmente Ara para os mais próxifísica para todos os públicos, neste perímos, a mineirinha de Uberaba, de coração grande,
odo de isolamento social. Neste sábado,
16 de maio a partir das 10h tem mais uma volta e meia está em Barretos para curtir com seus
amigos. Ela comemora a data em solo mineiro ao
atividade muito agitada com a profissional
através do instagram @biibiialonso. Vale a lado de poucos e bons amigos no próximo domingo
pena prestigiar e queimar calorias de forma (17). A festa com os amigos paulistas, foi na semana
passada com direito a surpresa. Felicidades Ara!
correta e descontraída. Tudo de bom!!!
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Paulo Correa questiona recebimento de pacientes da
Grande São Paulo para tratamento do coronavírus
O vereador Paulo Correa
(PL) encaminhou requerimento ao prefeito Guilherme Ávila e à Diretora da Regional de
Saúde, Rosimeire Campanholi
Felca, indagando se Barretos
receberá pacientes da Grande
São Paulo para tratamento do
coronavírus, conforme anúncio do Secretário de Saúde
do Estado de São Paulo, José
Henrique Germann, de que os
leitos do interior do estado serão utilizados.
“Fico indignado com o governo e a prefeitura de São
Paulo receberem milhões de
reais para combate do corona-

vírus e não terem dado condições de um tratamento digno a
população de São Paulo e região metropolitana. Um exemplo é o hospital de campanha
do Estádio Pacaembu, que dos
200 leitos, somente 8 são UTI
para pacientes mais graves”,
argumentou Paulo Correa.
“Somos seres humanos
e, lógico, que não gostaríamos de ver ninguém sofrendo como temos visto nos noticiários da televisão, porém,
o contágio pelo COVID-19
cresce a um ritmo 4 vezes
maior no interior do Estado e
levando em consideração que

o pico da pandemia no Brasil
está previsto para as próximas
semanas, é preciso dimensionar que Barretos atende 18
municípios do Departamento
Regional de Saúde V, representando uma população de
cerca de 423 mil habitantes”,
ressaltou o vereador.
No pedido de informações, o vereador quer saber,
também, se é verídica a informação de que o Hospital
de Amor Nossa Senhora está
aguardando credenciamento
pelo Governo do Estado de
38 leitos de UTI para atendimento de pacientes com

A Secretaria Municipal de
Saúde de Barretos recebeu da
empresa NeobraxLtda - fabricante de produtos farmoquímicos e
domissanitários, a doação de 100
testes rápidos e 20 galões, de 5 litros, de gluconato de clorexidina,
um antisséptico químico, com
ação antifúngica e bactericida,
doações que serão utilizadas nos
trabalho de prevenção à disseminação da Covid-19.
A doação foi intermedia-

da pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico. Na entrega oficial estiveram
presentes o diretor da Neobrax,
Pedro Niyama; o secretário municipal de Saúde, Alexander
Stafy Franco; o coordenador da
Vigilância Sanitária do município, Marco Rocha; e o secretário
municipal de Desenvolvimento
Econômico, André Peroni.
O secretário de Saúde explicou que a doação do antissép-

tico químico será utilizada para
os cuidados necessários de limpeza efetuada pelo SAAE nos
locais que vem sendo higienizados regularmente, como entradas e acessos de Unidades
de Saúde, Hospitais, Calçadão
e prédios públicos.
“É gratificante receber a solidariedade de empresários nesse momento que enfrentamos,
por conta da pandemia” salientou o secretário Alex Franco.

COVID-19, bem como se
Olímpia também está aguardando o credenciamento de
5 leitos de UTI.
Outro questionamento é se
os 30 leitos de UTI da Santa
Casa de Barretos estão sendo destinados exclusivamente para atendimento de pacientes acometidos por outras
enfermidades e se é verídica
a informação de que tirando
Barretos e Olímpia, os 16 municípios que integram o Departamento Regional de Saúde V, não possuem leitos de
UTI, inclusive o município de
Bebedouro.

Testes rápidos e produtos de desinfecção PSD estimula mulheres e movimento
são doados para secretaria da saúde
afro na política barretense

Deputado Geninho Zuliani apresenta medidas
para minimizar danos ao setor sucroenergético
O deputado federal Geninho Zuliani (DEM-SP) apresentou na última terça-feira
(12), projeto de Lei que tem
como objetivo reduzir a zero
as porcentagens de contribuição para PIS/Pasep e Confins
aplicada ao etanol hidratado. A
medida vale durante o período
de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no Brasil.
“O projeto de minha autoria
foi elaborado para ajudar o setor sucroenergético a driblar a
crise durante a pandemia. Por
conta dos efeitos causados em
todo o país, o cenário econômico prejudicou o setor, culminando com queda nas vendas
de etanol em postos e, consequentemente, aumento no estoque do produto, preocupando o
segmento”, disse o deputado.
Além disso, Geninho apre-

sentou outros dois requerimentos, um ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
para que medidas sejam apresentadas a fim de minimizar os
danos do setor, especialmente
em relação ao aumento da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE) e da
porcentagem de importação da
gasolina, combustível que con-

corre com o etanol.
O outro requerimento foi
protocolado no Ministério da
Economia, solicitando que estudos técnicos sejam elaborados para a criação de linha de
crédito para armazenamento
de etanol em forma de títulos
de garantia Warrant, empresa
encarregada da guarda e conservação de mercadorias.

A presidente do PSD Mulher, Viviane de Freitas Silva (centro), entre
Gicele Alves Campagnioli e Andreia Dias Oliveira

Estimular as mulheres a
serem protagonistas na política. Foi com este objetivo que
a presidente do PSD de Barretos, Natália Girardi fundou o
“PSD Mulher” no último dia
7. “A mulher não pode mais
ficar presa a números e a percentuais estipulados para que
ela ocupe seus espaços dentro
da política”, afirmou Girardi.

A presidente da ala feminina do partido político é Viviane de Freitas Silva. Ela
comentou que o PSD está caminhando a passos largos. “E
acreditamos que o resultado
em 2020 será muito satisfatório”, frisou Viviane.
Para a carioca Kamila Martinez Belini, que mora em Barretos há mais de dois anos, a

política é atrasada e o povo
vive com dificuldades devido à
política machista. Ela entende
que o “incentivo à participação
da mulher na política traz equilíbrio para o ambiente”.
A diretoria do PSD Mulher
de Barretos ainda é composta
por Andreia Dias Oliveira (vice-presidente) e Gicele Alves
Campagnioli (secretária).

A presidente Michela Rita da Silva entre os demais membros do movimento afro
MOVIMENTO AFRO
mento, Michela Rita da Silva, têm um contexto histórico griCom o objetivo de promo- o PSD recebe pessoas do bem tante e que precisa ser observer a igualdade racial e inclu- e de bem, com boas ideias.
vado”, ressaltou Michela Silsão social, o PSD de Barretos
“Sempre digo que não vejo va, que ocupa a presidência.
também lançou o movimento cor da pele, são todas pessoas
A diretoria é composta tamPSD Afro, com representantes e pessoas são iguais. Mas é bém por Luiz Antônio Rodrido movimento negro da cidade. necessário que haja políticas gues (vice-presidente), e Sidnei
Para a presidente do movi- voltadas para os negros, que Sheldon Miranda (secretário).

Eleitores do Educandário São Benedito
são transferidos para Complexo no Derby Club
A Justiça Eleitoral de Barretos, através do Cartório
Eleitoral está informando que
ocorreu alteração no local de
votação das seções instaladas
no Educandário São Benedito.
Segundo a chefe do Cartó-

rio da 21ª Zona Eleitoral, Alessandra Tamarozi, as seções de
número 132 e 166, foram transferidas para o Complexo Amador Educacional Amador Alves
Queiroz, no bairro Derby Club.
Ambas possuem atualmente

305 eleitores e 310 eleitores aptos a votarem, respectivamente.
Desta forma, os eleitores alocados nessas seções, automaticamente, passarão a votar no
Complexo Educacional, sendo
desnecessária a adoção de qual-

quer providência. “Essa medida já
foi informada aos eleitores que foram realizar o cadastramento biométrico no ano de 2019”, orientou.
ORIENTAÇÃO
A chefe do Cartório Eleitoral
também orientou os eleitores so-

bre os prazos para as operações
no título de eleitor, que terminou
no dia 6 de maio e retornará somente no mês de novembro de
2020, após as eleições. Segundo
ela, “eleitores sem biometria poderão votar normalmente”.

INTERNET
Com relação aos serviços
online, o Cartório Eleitoral
orienta que é possível obter as
certidões e quitação de multas
de forma online, através do
endereço www.tre-sp.jus.br.
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Com novos poços profundos, Barretos aumenta
em 73% capacidade de captação de água
Dois novos poços profundos de captação de água estão
sendo perfurados em Barretos:
um localizado no bairro San
Diego e outro na Zona Sul, ao
lado do reservatório do SAAE
no terreno do Unifeb.
Somados, são mais 600 metros cúbicos de água por hora
nas redes da cidade, um ganho
de mais de 73% da capacidade
atual. Os três poços profundos
em funcionamento na cidade;
no bairro Zequinha Amendola
(Barretos Dois), na Assis Chateaubriand e das Comitivas, são
responsáveis pela captação de
820 metros cúbicos por hora.

Com obras mais adiantadas,
o poço localizado no bairro San
Diego, chamado de Poço Santa
Cecília/São Francisco, já está
com 200 metros perfurados em
30 dias de trabalho. O total será
de mil metros de profundidade e
previsão de abastecer prioritariamente os bairros Santa Cecilia,
Los Angeles, Santa Teresinha,
São Francisco, Jardim Anastácio, Planalto e Jardim Botânico.
Já no Poço do Unifeb, que
está com a sua base feita, as
obras nesta semana iniciaram a fase de perfuração,
com perspectiva de, quando
em funcionamento, abastecer

prioritariamente toda a zona
alta da cidade e bairros como
América e Baixo América.
Serão ao todo 1.420 metros
cúbicos de água captada por hora
diretamente do Aquífero Guarani, no sistema poço profundo.
A previsão da administração municipal é reforçar o
sistema evitando a sobrecarga
na rede em tempos de seca e
resolvendo os consequentes
picos de falta de água, mantendo o fornecimento em toda
a cidade, inclusive, prevendo
a inauguração de novos bairros, como as novas etapas do
Residencial Vida Nova e ou-

Sebrae Barretos promove live
gratuita com renomado Erik Penna
Empreendedorismo e otimismo em tempos de pandemia
serão tema da live no dia 21 de maio, às 15h30
Empreendedorismo e otimismo em tempos de pandemia serão temas de live gratuita do especialista Erik Penna,
na próxima quinta-feira, dia 21
de maio, a partir das 15h30.
A ação é promovida pelo
Sebrae de Barretos e conta com
o apoio de importantes instituições do município, como a
Associação Comercial, o Sincomércio e o North Shopping.
As inscrições podem ser
feitas pelo link bit.ly/livebarretos-erikpenna ou pelo telefone
(17) 99179-7290. Após confirmar a inscrição, os participantes receberão um link com o
ambiente da live para acesso.
Durante a palestra, Penna
vai abordar temas como a importância das micro e pequenas empresas criarem ou reforçarem suas presenças online,
a gestão correta do caixa, da
equipe e do tempo de todos os
envolvidos no negócio, além
de destacar a importância da
positividade em meio à crise.

Selecionado como um dos
25 nomes mais importantes em
motivação no Brasil, Erik Penna escreve artigos para diversas
revistas, sites em jornais em
todo o país. É também autor de
seis livros, dentre eles “A Divertida Arte de Vender” e “Motivação Nota 10”. Já realizou
mais de mil palestras no Brasil
e no exterior, além de colaborar
como especialista em empreendedorismo no programa “É de
Casa”, da TV Globo.
“Em tempos de crise é

fundamental manter a calma
e não se abater diante das notícias ruins. O empreendedor
precisa ter foco para tomar
decisões assertivas que vão
beneficiar o seu negócio. Essa
será uma grande oportunidade de olhar para dentro da
empresa e traçar o planejamento e a estratégia certeira
para minimizar os impactos
da pandemia nos negócios”,
comenta o gerente regional do
Sebrae-SP em Barretos Rafael
Matos do Carmo.

Possível relação entre falta de tratamento de
esgoto e coronavírus pode agravar pandemia
Fiocruz investiga se águas de esgoto podem transmitir a covid-19; das 100
maiores cidades do país, mais da metade trata menos de 40% dos resíduos

A falta de tratamento de
esgoto na maioria das cidades
brasileiras pode ser um fator
que colabora para a disseminação da covid-19. No fim de
abril, um estudo da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) encontrou presença do novo coronavírus em águas de esgoto
em Niterói (RJ). Por enquanto, segundo os pesquisadores,
não há confirmação científica
de que esse ambiente seria capaz de transmitir a doença.
Caso os estudos comprovem
essa relação, os casos da doença
podem explodir no país, já que
apenas 46% do esgoto gerado
no Brasil passa por tratamento e
tem destino adequado.
Dados do Instituto Trata Brasil, com base em informações do

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),
mostram que os indicadores de
saneamento básico avançam
lentamente. Entre 2011 e 2018,
o percentual de residências com
acesso a esgoto tratado subiu
oito pontos percentuais, passando de 37,5% para 46%.
“O modelo que foi concebido para o saneamento no Brasil
é o modelo de tarifa. Ou seja,
você usa e paga pelo serviço.
Diante disso, estados com economia menos desenvolvida têm
capacidade de pagamento mais
restrita. A disparidade regional
que nós temos reflete a disparidade econômica do país”,
aponta Ricardo Silveira Bernardes, engenheiro civil, sanitarista e professor aposentado do

Departamento de Engenharia
Civil e Ambiental da Universidade de Brasília (UnB).
O que se observa ao analisar
informações do Trata Brasil é
que dinheiro não é sinônimo de
serviço de qualidade. Considerando as 100 maiores cidades do
país, 37 tratam menos de 40%
do esgoto e, em 19, o tratamento
não chega sequer a 20% do que
foi produzido. Apenas 26 municípios tratam 80% ou mais dos
resíduos sanitários.
Por região, os dados chamam ainda mais atenção.
Enquanto no Centro-Oeste
o índice de tratamento é de
53,88%, na região Norte esse
percentual é de 21,7%. O
Nordeste tem 36,24% de esgoto tratado, frente a 45,44%
no Sul e 50,09% no Sudeste.
O levantamento do Trata
Brasil revela ainda que há disparidade no tratamento de esgoto entre municípios da mesma região. Em Piracicaba (SP),
por exemplo, o índice de esgoto
tratado referido à água consumida é de 100%, enquanto em
Nova Iguaçu (RJ), esse percentual é de apenas 1,45%.

tros loteamentos.
O prefeito de Barretos,
Guilherme Ávila, destacou
que quando assumiu, eram
dois poços profundos, com
capacidade de pouco mais de
500 metros cúbicos de captação por hora.
“Primeiro construímos o
Poço da Assis Chateaubriand,
com mais 300 metros cúbicos
por hora. Agora com essas futuras inaugurações chegaremos a
quase triplicar a capacidade de
captação desde 2013, resolvendo
de uma vez por todas episódios
de falta de água na cidade até daqui 30 anos”, disse o prefeito.

Governo de São Paulo reforça setores
essenciais permitidos a funcionar
Governador João Doria destacou a importância de haver informações corretas
sobre os setores liberados para funcionamento durante o período de quarentena
As medidas de isolamento
social determinadas pelo Governo de São Paulo, necessárias para combate ao avanço
da pandemia do coronavírus,
permitem o funcionamento de
uma série de setores e garantem
a movimentação da economia
em todo o Estado.
Levantamento da Secretaria
da Fazenda aponta que há 80
atividades em pleno funcionamento e que 74% dos estabelecimentos mantêm as inscrições
estaduais ativas. Setores como
agronegócio e construção civil
estão liberados a funcionar, assim como comércio e serviços
considerados essenciais.
A quarentena foi prorrogada
até o dia 31 de maio no Estado
de São Paulo, mas uma série de
serviços está autorizada a manter as atividades.
Podem funcionar estabelecimentos das áreas de saúde,
segurança pública, transportes
e logística, abastecimento, alimentação (delivery e drive-thru), serviços domésticos, comunicação social e conteúdo,
construção civil, hotéis, manutenção e oficinas, petróleo
e gás, produção agropecuária,
indústria e setor de energia.
RETOMADA ECONÔMICA
O início da retomada das
atividades econômicas serão
norteados pelo Plano São Paulo, cuja construção tem levado
em conta o diálogo permanente
com o setor econômico.
O governo já recebeu e analisou contribuições de mais de
150 entidades e 250 empresas,
que juntas apresentaram mais de
3 mil diretrizes e propostas. As

medidas de retomada da economia deverão priorizar os setores
de acordo com a vulnerabilidade econômica e empregatícia.
Os requisitos para a flexibilização da quarentena vão se
basear em critérios técnicos,
que incluem, como fatores
principais, a redução sustentada
dos números de novos casos de
infecção pelo coronavírus por
14 dias e a manutenção da taxa
de ocupação dos leitos de UTI
em patamar inferior a 60%. As
medidas são semelhantes às já
adotadas por países como, por
exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Áustria e China.
IMPACTO
Levantamento da Secretaria da Fazenda aponta queda de
19% na arrecadação de ICMS no
mês de março de 2020, em comparação com o mesmo período
de 2019, e que 27% do PIB foi
afetado pela quarentena. O Secretário da Fazenda, Henrique
Meirelles, destacou que o efeito
da pandemia é global e afeta a
economia de São Paulo independentemente da quarentena.
APOIO AOS MICROEMPREENDEDORES
Desde o início da pandemia,
o Governo de São Paulo já liberou mais de R$ 650 milhões
para auxiliar os microempreendedores e aquecer a economia
do Estado. Os recursos foram
disponibilizados por meio do
Banco do Povo e Desenvolve
SP, a partir de linhas de crédito
com condições especiais, incluindo redução da taxa de juros
e prazo de pagamento ampliado.
Setores autorizados a funcionar durante a quarentena

- Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas,
lavanderias e estabelecimentos
de saúde animal.
- Alimentação: supermercados,
hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres. É vedado o consumo
no local.
- Bares, lanchonetes e restaurantes: permitido serviços de
entrega (delivery) e que permitem a compra sem sair do carro
(drive thru). Válido também
para estabelecimentos em postos de combustíveis.
- Abastecimento: cadeia de
abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e
lojas de materiais de construção.
- Logística: estabelecimentos
e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público
coletivo, táxis, aplicativos de
transporte, serviços de entrega
e estacionamentos.
- Serviços gerais: lavanderias,
serviços de limpeza, hotéis,
manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de callcenter,
assistência técnica de produtos
eletroeletrônicos e bancas de
jornais.
- Segurança: serviços de segurança pública e privada.
- Comunicação social: meios
de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.
- Construção civil, agronegócios e indústria: sem restrições.
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Micro e pequenas empresas estão com
dificuldade para obter crédito na crise
Levantamento do Sebrae mostra que quase 60% dos pedidos foram negados
Diante do impacto econômico da pandemia de
Covid-19 sobre as micro e
pequenas empresas, bancos
públicos, privados e entidades
de incentivo ao desenvolvimento vêm anunciando novas
linhas de crédito.
Com juros menores, longos períodos de carência e pagamento facilitado, as estratégias buscam alavancar o setor
empresarial mais prejudicado
pela crise. Mas, nem tudo é
tão simples quanto parece.
Para se ter ideia, cerca de
60% dos donos de pequenos
negócios já tiveram o pedido
de crédito negado nos bancos
desde o início da crise.
De acordo com o Sebrae, o
maior desafio são as garantias
solicitadas pelas instituições
financeiras para concessão
do empréstimo. Analisando a
questão mais a fundo, o problema está na falta de documentação necessária para a
obtenção dos valores dentro

dessas regras, em especial o
Balanço Patrimonial bem estruturado.
Ao solicitar um empréstimo, é praxe apresentar alguns
documentos, como o contrato
social da empresa, declaração
de faturamento, certidões negativas e balanço patrimonial
do último ano. A instituição
financeira também precisa entender como o dinheiro será
aplicado e se a empresa tem
capacidade de gerar caixa e
quitar a dívida.
SEM CONTABILIDADE
Atualmente, há 16 milhões
de micro e pequenas empresas, de acordo com o Sebrae.
Muitas são negócios familiares, de bairro, com nenhum ou
poucos funcionários.
Quem presta o serviço
costuma ser também quem
lida com fornecedores, faz
compras, pagamentos e fecha
as contas do mês. São poucas
as que têm um contador ou se
utilizam de serviços de conta-

bilidade de forma efetiva.
Com todas essas limitações, é difícil que esses empresários façam planejamentos com frequência e estejam
regulares em relação ao Fisco.
TUDO NA PONTA
DO LÁPIS
Antes de procurar um empréstimo, é preciso organização e planejamento. O valor
arrecadado vai efetivamente
ajudar o negócio ou colocar
o empresário em uma bola
de neve? Afinal, mesmo com
boas condições de pagamento,
uma hora os prazos vencem.
Por isso, a recomendação
é pesquisar e estudar as taxas
de juros do mercado e confirmar a real necessidade de
buscar dinheiro no mercado.
Se o empreendedor já tem
empréstimo com um banco,
nada o impede de pesquisar
condições melhores em outras
instituições.
O Desenvolve-SP, por
exemplo, tem a menor taxa

de juros do mercado como um
todo e a nova linha de crédito
do Sebrae também é bastante
vantajosa. Os bancos, por sua
vez, ainda concentram os juros mais altos.
Depois de decidir por um
empréstimo e conseguir o dinheiro, é preciso se estruturar
para a retomada do mercado,
mantendo uma operação enxuta e gastando somente o necessário. A gestão financeira
deve ser fundamental. É recomendável que as empresas
façam um planejamento orçamentário anual, com análises
mensais para fazer eventuais
correções.
Quando o empreendedor
fizer essa análise de caixa,
é importante criar indicadores sobre a saúde do negócio
usando métricas de acordo
com as características do
próprio negócio. E converse
sempre com o seu contador,
afinal ele é o “médico” de sua
empresa.

Governo divulga orientações
para frigoríficos contra a Covid-19

Nesta semana, o Governo
Federal divulgou um manual
com orientações para frigoríficos durante esse momento
de pandemia do coronavírus.
Essas recomendações destacam formas de como prevenir o contágio do vírus nos
ambientes de trabalho e, assim,
manter a normalidade do abastecimento alimentar e a manutenção dos empregos, como
explica o secretário de Defesa
Agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Guilherme Leal.
“Elas têm o objetivo de pa-

dronizar as ações que as empresas, os frigoríficos, devem
seguir para ter o cuidado necessário para prevenir a disseminação da Covid-19 dentro
de suas plantas frigoríficas,
de suas atividades. Isso tem
o objetivo de garantir a continuidade do funcionamento
dessas empresas que são importantes para o abastecimento de alimentos no país”.
O documento apresenta mais de 70 medidas como
distanciamento de dois metros entre cada funcionário na
linha de produção, entrada no

estabelecimento somente com
máscara de proteção facial,
proibição do compartilhamento de copos, pratos e talheres
não higienizados, entre outras.
Tudo isso com o objetivo de dar mais segurança ao
trabalhador, como afirma o
secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal.
“O documento é focado
na segurança do colaborador.
Isso é importante porque estamos falando de pessoas que
estão, geralmente, em municípios pequenos e médios. Elas

têm o seu trabalho nos frigoríficos e voltam todos os dias
para suas casas e ficam com
seus familiares. A parte de higienização dos alimentos já é
rotina dentro da planta frigorífica. Então, isso é um trabalho
que já é feito. Está aqui ressaltado, mas já é uma rotina”.
Especificamente em relação às exigências de Segurança e Saúde no Trabalho, ressalta-se que as medidas adotadas
não significam qualquer supressão ou autorização para o
descumprimento das Normas
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.
As orientações foram elaboradas em conjunto entre os
Ministérios da Saúde, Economia e Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. O documento
pode ser acessado em www.
gov.br/agricultura/

Por que o 18 de maio?
Nesse dia, em 1973, uma
menina Capixaba/ES, foi
sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada numa orgia imensurável. Seu corpo apareceu seis
dias depois desfigurado por
ácido. Os agressores jamais
foram punidos. O movimento em defesa dos direitos das
crianças e dos adolescentes,
após uma forte mobilização,
conquistou a aprovação da
Lei Federal 9.970/2000 que
institui o 18 de maio como
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual Contra Criança e
Adolescente, com o objetivo de mobilizar a sociedade
brasileira e convocá-la para
o engajamento pelos direitos
de crianças e adolescentes e
na luta pelo fim da violência
sexual. Portanto, esse é um
dia em que toda a população
do Brasil deve se manifestar
contra a violência sexual cometida contra crianças e adolescentes.
Por que falar em violência sexual contra crianças e
adolescentes?
Por dois importantes motivos: Primeiro, porque a violência sexual contra crianças
e adolescentes é uma prática
que infelizmente ainda acontece em todo o Brasil. Segundo, para que o país enfrente e
supere essa grave situação, é
preciso conhecer muito bem
o problema. Isso vai ajudar
você a proteger os direitos de
crianças e adolescentes!
Existem princípios que
orientam a proteção de crianças e adolescentes?
A resposta é SIM. O art.
4º do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA, Lei
Nº 8069/90), assegurado
pelo art. 227 da Constituição
Federal de 1988, aponta que
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o
direito: à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao

lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O Estatuto ainda garante
que crianças e adolescentes
devem ser protegidos de toda
forma de: negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Como estabelecer um
diálogo com respeito?
Leve em conta as características da criança como: sua
idade, sua capacidade, a informação que dispõe os traços de
sua personalidade, do que ela
gosta e do que não gosta.
EMPATIA - Coloque-se
no lugar da criança para entender o que ela está sentindo
e porque age desta maneira.
COMUNICAÇÃO EFICAZ - Fale de maneira direta
para a criança o que se deseja e
o que está incomodando. Não
rotule a criança. Procure comunicar de forma nítida o que há
de inadequado na sua conduta.
Escute com interesse as razões
e os argumentos da criança.
NEGOCIAÇÃO PARA
SOLUCIONAR OS CONFLITOS – Procure identificar onde estão os problemas.
Leve em conta o ponto de
vista da criança. Esteja aberto para ceder e ser flexível,
buscando efetivamente se
chegar a acordos adequados
e justos à situação.
RELAÇÕES IGUALITÁRIAS – Considere que não há
privilégios, tratos ou normas
especiais por ser pai, mãe ou
educador. Jamais utilize argumentos humilhantes como:
“eu pago suas contas, seu irmão não dava trabalho”, etc.
COMO DENUNCIAR?
Conselho tutelar – Delegacias
especializadas ou comuns
Disque denúncia local ou ligue 100
Polícia Militar 190 – Polícia
Federal – Polícia Rodoviária
Federal 191
Crimes na Web: new.safernet.org.br
Fonte: facabonito.org.br

Menos de metade dos alunos da rede
estadual acessa ensino online na quarentena
Há duas semanas, governo disponibiliza aulas por app,
TV e apostila, mas aplicativo é a única plataforma completa

Após pouco mais de duas
semanas oficialmente no ar, o
aplicativo lançado pelo governo de São Paulo para ensino
online durante a pandemia de
coronavírus foi acessado por
1,6 milhão de alunos, menos
da metade dos 3,5 milhões da
rede estadual paulista (47%).
A questão pode se colocar
como um problema grave,
dado que o estado, por ora, não
prevê rever o ano letivo. A rede
estadual responde por 35% de
todos os alunos no estado.
O dado de 1,6 milhão se
refere ao número de estudantes que já fizeram login na
plataforma. Não significa que,
após se logar, eles estejam de
fato assistindo a todas as aulas
que deveriam acompanhar.
A dificuldade de incluir todos os alunos em uma estrutura de ensino remoto montada
em pouco tempo é generalizada no país.

A Secretaria da Educação
de São Paulo disponibiliza,
além do conteúdo online,
aulas pela televisão e material didático impresso, “para
que nenhum aluno fique para
trás”, diz a pasta.
O aplicativo é o único meio
que possibilita saber, de forma
individualizada, quais alunos
estão tendo acesso a aulas. Ele
é ainda a ferramenta mais completa para o acompanhamento
do conteúdo didático, por ter
outras funcionalidades que a
TV não comporta, como armazenamento das aulas e possibilidade de interação por chat.
Para driblar as dificuldades
de conexão de parte da população à internet, o governo paulista patrocina os dados necessários para o uso do aplicativo.
Ele não consome o pacote do
usuário; só é preciso estar ligado à rede para baixá-lo.
“Este app irá auxiliar para

que os professores estejam
o mais próximo possível de
cada um dos nossos 3,5 milhões de estudantes. Isso vai
acontecer graças à tecnologia,
que deve ser cada vez mais
uma grande aliada da educação”, afirmou o secretário da
Educação, Rossieli Soares, no
lançamento da plataforma.
Apesar da gratuidade dos
dados, a maioria dos alunos
ouvidos pela imprensa nas últimas semanas relatou falta de
informação sobre as formas
de acesso ao conteúdo. Parte
deles, por exemplo, não sabia
que havia aulas sendo transmitidas pela TV.
Segundo levantamento citado pela Secretaria da Educação, feito pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), 97,4%
dos domicílios no estado de
São Paulo têm televisão.
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ENEM

Confira dicas e se prepare
para o maior vestibular do Brasil

Especialista em educação ressalta a importância de dedicar
uma parte do tempo para os estudos e outra para descansar

As inscrições para o
ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio) 2020 estão
abertas e os estudantes devem
ficar atentos: este ano o exame será aplicado em duas versões: dias 1 e 8 de novembro
(presencial) e nos dias 22 e 29
de novembro (digital). O aluno deve escolher na hora da
inscrição por uma das opções.
Com a confirmação das datas mantidas pelo Inep, é hora
de montar um cronograma
para incluir o estudo diário na
rotina. “Estabelecer o hábito é
fundamental para otimizar os
estudos. Neste momento é importante estabelecer horários
para estudar todos os dias da
semana”, ressalta Mariana Bruno Chaves, formada em Letras
pela USP e coordenadora do setor pedagógico do Kumon.
A redação continua sendo
um dos principais focos do
exame e o peso da pontuação
conquistada serve como critério de desempate em algumas
universidades pelo país.
Além disso, quem tira nota
zero já está automaticamente
fora do Sistema de Seleção

Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos
(Prouni) e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Por isso,
Mariana Chaves alerta que “é
importante aproveitar o tempo para treinar a escrita”.
“Para ir bem neste quesito,
faça muitos textos no decorrer dos dias. Acompanhar os
noticiários, ler jornais e revistas, ficar atento aos principais
acontecimentos até o final do
ano, também podem ajudar na
hora de construir argumentos
e desenvolver o tema”.
Segundo ela, o candidato
deve ficar atento, também, aos
critérios que podem zerar a
nota: não inclua frases que desrespeitem os direitos humanos;
não obediência a estrutura baseada no modelo dissertativo-argumentativo; número mínimo de linhas redigidas, que não
deve ser menos do que sete.
“Também não é recomendado fazer desenhos, assinar
ou rubricar fora do local apropriado, copiar textos (sem citação ou se houver menos de
7 linhas originais), fugir do

tema proposto e deixar a folha
em branco (claro)”, diz Mariana Chaves.
Ainda, de acordo com a
coordenadora do Kumom, outro ponto a ser levado em consideração é a administração
do tempo para realização da
prova, que deve ser trabalhada durante todo o processo de
preparo para o vestibular.
Determinar hábitos, horários e sequências de atividades
contribui muito para a capacidade de concentração, que é
a chave para concluir a prova
dentro do tempo proposto.
Mariana Chaves destaca
também que em uma rotina pesada de estudos como o preparo
para o vestibular, a leitura de livros (e os filmes) pode, inclusive, ser uma “válvula de escape”,
um respiro em meio a exercícios
da área de exatas, por exemplo.
“É fundamental intercalar
os estudos com momentos de
lazer. O cansaço prejudica o
aprendizado. Inclua intervalos regulares entre os períodos
de estudo. Descansar também
faz parte da preparação para o
teste”, completa.

ICMC recebe inscrições para
professor titular na área de matemática
Até o dia 10 de outubro é possível se candidatar para
a vaga que oferece salário de R$ 16.454,57
Estão abertas as inscrições
para o concurso de professor
titular no Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação
(ICMC) da USP, em São Carlos.
O docente selecionado
atuará no Departamento de

Matemática em Regime de
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, com salário
de R$ 16.454,57 (referente ao
mês de maio de 2019).
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via inter-

net até as 17 horas do dia 26 de
outubro (horário oficial de Brasília) por meio do link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Para
mais detalhes sobre prazos, provas e documentações, basta acessar o edital: icmc.usp.br/e/6df14.
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Audiência Pública apresenta
projeto de concessão do
Aeroporto de Barretos

A previsão é de realização do leilão em dezembro deste ano

Reforma da pista do Aeroporto de Barretos em janeiro deste ano

O Governo de Estado de
São Paulo realizou na última
terça-feira (12) Audiência Pública virtual para a concessão
de 22 aeroportos regionais da
rede estadual à gestão da iniciativa privada, incluindo o
Aeroporto Municipal de Barretos “Chafei Amsei”.
O projeto prevê a prestação dos serviços públicos de
operação, manutenção, exploração e ampliação da infraestrutura aeroportuária estadual,
que está atualmente sob gestão e operação do DAESP.
A concessão tem modelo

de concorrência internacional
e prazo de 30 anos. A Artesp
(Agência de Transporte do
Estado de São Paulo) será a
contratante e reguladora do
contrato de concessão.
O aeroporto de Barretos
está inserido no “Grupo Noroeste” do leilão. Esse lote é
composto por 13 unidades,
encabeçada por São José do
Rio Preto, além dos aeroportos comerciais de Presidente
Prudente e Araçatuba.
O concessionário vencedor deve fazer investimentos
obrigatórios no aeroporto já

na primeira fase da concessão
nos primeiros três anos. Os
demais investimentos na modernização e ampliação da infraestrutura estão previstos ao
longo do período contratual.
O cronograma de ações
está estabelecido para receber
consulta pública até a próxima quinta-feira, 21 de maio,
com fase de ajustes por um
prazo de 120 dias, ou seja, 21
de setembro.
A previsão é de que a publicação do edital ocorra até o
final do mês de agosto e o leilão, em dezembro deste ano.
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