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PANDEMIA NOS PEQUENOS NEGÓCIOS TEM SOLUÇÃO - Tirso de Salles Meirelles, presidente do Sebrae-SP, destaca nesse artigo, 
uma ponderação importante que envolve os micro e pequenos empresários neste período de quarentena e turbulência econômica, 
devido à pandemia do coronavírus que já atingiu o Brasil. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região

PSD Jovem 
é fundado em 

Barretos

Vereadora Paula 
Lemos aceita 

convite e filia-se 
ao Democratas
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O MAIOR ÍNDICE 
BRASILEIRO OPERA 

EM ALTA MESMO 
COM O MOMENTO 

DE INCERTEZA 
CAUSADA PELO 
CORONAVIRUS
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A vereadora Paula Lemos 
aceitou o convite do vice-gover-
nador, Rodrigo Garcia, do depu-
tado federal da região, Geninho 
Zuliani, e dos integrantes do di-
retório municipal, e assinou sua 
filiação ao DEM (Democratas).
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Pesquisa revela que 89% dos pequenos 
negócios já enfrentam queda no faturamento
36% dos empreendimentos devem fechar as portas em 1 mês

As duas primeiras semanas 
de restrição à circulação de 
pessoas e isolamento social, em 
decorrência do Coronavírus, já 
atingem o equilíbrio financeiro 
das empresas e ameaça a sobre-
vivência de pequenos negócios.

Segundo pesquisa feita pelo 
Sebrae, 89% das micro e pe-
quenas empresas brasileiras já 
observam uma queda no seu 
faturamento e 36% dos em-
preendedores afirmam que pre-
cisarão fechar o negócio per-
manentemente, em 1 mês, caso 

as restrições adotadas até agora 
permaneçam por mais tempo.

As medidas de restrições ao 
funcionamento do comércio, de 
acordo com decreto estadual, va-
lem até a próxima terça-feira, dia 7.

Empresários têm a expec-
tativa de que as medidas serão, 
no mínimo, aliviadas, para re-
cuperação das vendas. Porém, 
a depender das autoridades de 
saúde, as medidas restritivas 
com relação ao comércio de-
vem ser estendidas por mais 
um período.

Boletim da prefeitura de Barretos distribuí-
do nesta quinta-feira, 02 de abril, apontava 
67 casos notificados suspeitos de contágio pelo 
coronavírus no município. O mesmo boletim 
apontou, novamente, dois casos descartados. Em 
investigação, 65 casos permanecem como sus-
peitos. O boletim informou, mais uma vez, que 
até esta data, o Instituto Adolfo Lutz não havia 
retornado os resultados dos casos em investiga-
ção. O total de pacientes internados com sintomas 
da doença e sem confirmação de coronavírus por 
exame, totalizavam 10. Destes, 3 mulheres (idades de 83, 34 e 48 anos) e 3 homens (idades de 76, 46 
e 47 anos) estavam internados em UTI. A mulher de 48 anos é moradora de Colina. Na enfermaria, 
estavam internados 2 homens (idades de 44 e 73 anos) e duas mulheres (idades de 62 e 58 anos).

Polícia Militar esclarece 
presença em protestos contra medidas 

para fechamento do comércio
O comando de 33º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São 

Paulo, com sede em Barretos, emitiu nota de esclarecimento, justi-
ficando a presença de PM durante os protestos ocorridos no último 
sábado e no início desta semana, contra as medidas preventivas ao 
contágio pelo coronavírus em Barretos. “O 33º Batalhão de Polícia Mi-
litar do Interior do Estado de São Paulo vem a público informar que, 
durante as carreatas de caráter crítico às medidas preventivas ao CO-
VID-19, decretadas por poderes executivos, procura-se fazer presente 
com a finalidade de se evitar riscos ao trânsito, interdições de vias e 
de orientar para que os condutores não desembarquem dos veículos 
para se aglomerarem, impedindo ou minimizando, assim, os riscos da 
disseminação do vírus, e também aplicando a devida responsabiliza-
ção criminal para quem desobedecer às orientações”.
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Unifeb participa de projeto 
do IRCAD para confecção de 

máscaras faciais desinfectáveis

Nesta semana, o Centro de 
Treinamento em Cirurgia Mi-
nimamente Invasiva (IRCAD), 
filial do Hospital de Amor, em 
Barretos, se transformou em um 
pólo de inovação em prol ao 
combate ao Coronavírus, com o 
desenvolvimento de diversos dis-
positivos utilizados pelas equipes 
médicas que atuam diretamente 
no atendimento de pacientes.

O Unifeb uniu-se a esse 
pólo, fornecendo equipamentos 
de seu FabLab no processo de 
fabricação de máscaras faciais 
desinfectáveis, de baixo custo, 
desenvolvidas por médicos e 
membros de startups locais.

A produção está em andamen-
to e tem a participação ativa, des-
de o início do projeto, do gestor do 
FabLab Unifeb, André Vanzolin.

Além do EPI, também es-
tão sendo desenvolvidos outros 
dispositivos para ampliar a ca-
pacidade de atendimento em 
UTIS, que estão em fase final 
de validação médica e deverão 
ser confeccionados em Abril. 

Pensando na necessidade 
de ajudar os hospitais com in-
sumos utilizados diariamente, o 
grupo desenvolveu o protótipo 
em 24 horas, com custo estima-
do em 50% mais barato que o 
de mercado.

Prefeitura atende pedidos de 
Raphael Dutra com duas obras 

em vias públicas da cidade
O vereador Raphael Du-

tra (PSD) teve atendido dois 
pedidos de sua autoria por 
parte da administração mu-
nicipal, nas últimas semanas. 
Os pedidos são relacionados 
a obras de duplicação e asfal-
tamento de vias públicas em 
dois bairros da cidade.

O primeiro é com relação 
às obras de duplicação da Ave-
nida Dr. Roberto Rios, numa 
extensão de 700 metros, que 
vai interligar diversos bairros.

A obra vai garantir maior 
fluidez do trânsito para os bair-
ros Jockey Clube, Derby Clube 
e Monte Alegre, e também dos 
condomínios residenciais, va-
lorizando dezenas de imóveis.

Dutra apontou que o próxi-
mo passo, neste setor da cida-
de, é a construção da alça de 
acesso da Avenida Dr. Rober-
to Rios com a Rodovia Assis 
Chateaubriand.

O segundo pedido atendido 
é com relação ao asfaltamento 
da Rua SF-10 no bairro São 
Francisco. Em todo o trecho, 
que tem 1.040 metros, foram 
construídas guias e sarjetas, e 
implantadas galerias pluviais 
para escoamento da água. “Era 
a única rua do bairro sem as-
falto”, comentou Dutra. Após 
esta obra, o São Francisco fi-
cará interligado com os bairros 
Santa Cecília e San Diego.

Prazo de entrega do Imposto de 
Renda é adiado para 30 de junho

O secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, anunciou na 
última quarta-feira (1) o adiamento do prazo final para entrega da de-
claração do Imposto de Renda 2020 de 30 de abril para 30 de junho. 
O motivo é o efeito da pandemia do novo coronavírus, que dificulta, 
por exemplo, o acesso a documentos. Com a postergação, contri-
buintes terão dois meses a mais que o normal para declarar o IR. Até 
30 de março, 8,8 milhões de contribuintes já haviam declarados. O 
número total esperado é de 32 milhões de declarações, de acordo 
com a Receita. A expectativa do Fisco é de que 32 milhões de contri-
buintes entreguem declaração neste ano.
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SENAI vai doar 
600 mil máscaras 
para hospitais de 

São Paulo
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Antônio Tuccílio
Presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)

Bia Nóbrega
Coach, mentora, palestrante, 

conselheira. Graduada em 
Psicologia pela USP

Como encarar o período 
de quarentena sem “pirar”

Para o bem de todos e 
não só de nós mesmos, fique 
em casa. Se puder, deixe a 
rua para os “Heróis da Vida 
Real”, que estão garantindo 
os serviços essenciais.

Em segundo lugar, lembre-
-se que a saúde física depende 
não só do que você come mas, 
também, dos que você pensa 
e do que você sente.

Acolha sentimentos nega-
tivos esperados como medo, 
tristeza, tédio, irritação etc.

Agradeça, pois, eles estão 
aí para nos alertar que vive-
mos algo nunca antes vivi-
do e que, estarmos firmes e 
fortes, é fundamental para 
passarmos bem, e juntos, por 
esta fase. Se alimente de bons 
pensamentos, veja e ouça o 
que pode te fazer bem.

Em terceiro lugar, você 
que reclamava da sua rotina 
deve estar desejoso de tê-la 
de volta. Sabe porquê? Por-
que rotina nos dá a sensação 
de controle sobre o futuro e 
hoje estamos fora da rotina.

Então, comece já uma nova 
rotina: ter hora para acordar, se 
arrumar para trabalhar ou es-
tudar, nada de ficar de pijama, 
a cada duas horas parar para 
comer algo saudável, fazer ati-
vidade física leve, fazer Happy 
Hour Virtual e ter hora para 
dormir, é importante para seu 
cérebro entender que a vida 
está fluindo.

E, por fim, aproveite as ho-
ras economizadas de não ter 
que se deslocar para trabalhar 
ou estudar, para ler o livro pa-
rado, tocar o instrumento guar-
dado, estudar a língua estran-
geira que tanto desejava, ver 
a série ou filme que alguém 
te indicou e pôr ordem na sua 
casa e nas suas coisas.

E uma dica de ouro: en-
quanto arruma suas coisas in-
tencione colocar suas ideias 
também no lugar. Te garanto, 
é milagroso. Teste e verá.

Garantia de futuro
Josué Gomes da Silva, presidente da Coteminas, engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), bacharel em direito pela Universidade Milton Campos (UMC) e com MBA na Universidade de Van-
derbilt (EUA), nos enviou este artigo, transmitindo sua visão sobre a atual situação política, econômica e de 
saúde pública, pelo qual o Brasil atravessa. Transformamos como opinião no nosso espaço editorial. Segue.

A teleconferência realiza-
da pelo presidente Jair Bol-
sonaro com os governadores, 
em 25 de março, evidenciou 
absoluta falta de sinergia 
entre os representantes do 
Executivo no país, para o en-
frentamento da pandemia da 
Covid-19 e suas consequên-
cias socioeconômicas.

Numa conjuntura global de 
extrema dificuldade, que, de-
pendendo da duração do con-
tágio, poderá constituir-se em 
uma das mais graves crises de 
muitas gerações, o que menos 
interessa é o apego ao poder e 
às pretensões políticas.

O Brasil precisa de menos 
polêmica e mais ação, menos 
discurso e mais sintonia por 
parte dos ocupantes de cargos 
eletivos. E é preciso que façam 
isso com responsabilidade, se-
renidade e firmeza, para que 
não passem à sociedade a ino-
portuna sensação de que esta-
mos sem liderança, em especial 
neste momento em que o Esta-
do deve mostrar-se presente.

É hora da antítese ao velho 
ditado de que “em casa que 
falta pão, todo mundo briga e 
ninguém tem razão”. Ou seja, 
é preciso entendimento, paz 
e bom senso para enfrentar a 
calamidade, pois, ante o clima 

de confronto entre os gover-
nantes, é natural que a popu-
lação fique angustiada.

Empresários e trabalha-
dores assistem perplexos ao 
triste espetáculo do dissenso 
e desarmonia protagonizado 
pelas autoridades.

Com racionalidade e hu-
mildade, é preciso um grito 
de alerta em favor da vida e 
da manutenção dos empregos 
e renda dos brasileiros, o que 
somente será possível com a 
preservação das empresas.

Elas, responsáveis em sua 
esmagadora maioria, já têm 
implantado medidas concre-
tas para proteger seus cola-
boradores, buscando, ainda, 
não prejudicar o aspecto eco-
nômico, garantindo, no limite 
da possibilidade de cada uma, 
salários e benefícios.

Cabe enfatizar que o maior 
patrimônio de todas as orga-
nizações é representado pelas 
pessoas e o empresariado tem 
consciência disso.

Vê-se, lamentavelmente, 
que alguns têm relativizado 
as consequências da Covid-19 
e banalizado até a quantida-
de de mortes. Atitude errada, 
pois não se pode pôr preço 
à vida. Por isso, é lúcida a 
posição cuidadosa da classe 

empresarial quanto às conse-
quências do novo coronavírus 
para a saúde e o futuro dos 
trabalhadores.

Nesse contexto, buscam-se 
soluções responsáveis, equilibra-
das, viáveis e sem riscos para o 
retorno ao trabalho e à produção.

Os brasileiros querem or-
ganizar-se para empreender 
ações concretas, realistas e 
seguras. Em meio à grande 
emergência nacional e global, 
é despropositada a beligerân-
cia política. Essa postura está 
deslocada da realidade, agra-
vando a tomada de decisões 
eficazes diante do falso dile-
ma entre vida e economia.

Respostas são necessárias. 
Governar, assim como gerir 
empresas, implica, necessa-
riamente, capacidade de en-
contrar soluções para crises.

Desta forma, com foco total 
na realidade presente, devem 
ser balizados, considerando-se 
as recomendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) e 
autoridades do setor no país, o 
prazo e os cuidados necessários 
para o retorno ao trabalho.

Uma volta sem planeja-
mento, estratégia e responsa-
bilidade, poderia ser desastro-
sa, pois o recrudescimento do 
contágio comunitário geraria 

problema socioeconômico 
ainda mais grave.

Há referências de outros 
países que demoraram em im-
por o isolamento ou se precipi-
taram na retomada das ativida-
des, nos quais os danos à saúde 
e à economia agravaram-se.

O momento é de união de 
todos os brasileiros, a come-
çar por seus governantes. Va-
mos usar as redes sociais com 
grandeza de espírito e boa 
vontade, banindo fakenews e 
trocando mensagens úteis, de 
encorajamento e esperança. 
Com civismo, cobremos dos 
políticos que honrem os votos 
que lhes demos.

Também devemos assu-
mir nossa responsabilidade 
como cidadãos. Vamos apoiar 
e enaltecer os profissionais da 
saúde, da segurança pública, 
da coleta do lixo, da infraes-
trutura, do campo, do abas-
tecimento e da indústria, que 
estão lutando por todos nós 
neste momento.

É hora de relegar o apego 
a cargos e deixar de lado a 
vaidade. Precisamos, mais do 
que nunca, de humildade, de 
nos perceber como gente, um 
povo corajoso e solidário na 
guerra da humanidade contra 
a pandemia da COVID-19.

Estabilidade protege servidores contra 
perseguição ideológica de políticos

A gestão do presidente Jair 
Bolsonaro promete muitas re-
formas. A da Previdência So-
cial já foi aprovada. A tributá-
ria, que há décadas é tida como 
necessária, deve entrar na pauta 
em breve. E, para completar o 
time das reformas, a adminis-
trativa vem ganhando forma.

Alguns pontos já divulga-
dos merecem atenção especial, 
pois podem prejudicar o serviço 
público no Brasil. Um exemplo 
é a possibilidade de acabar com 

a estabilidade para servidores.
Esse é, certamente, um dos 

pontos mais críticos da reforma 
administrativa. Segundo o go-
verno, caso a reforma se torne 
realidade, poucas carreiras te-
rão direito à estabilidade, como 
fiscais de renda e diplomatas.

São as carreiras que, supos-
tamente, e na visão da equipe 
do ministro da economia, Paulo 
Guedes, sofrem mais pressão. 
Porém, na prática, todo servi-
dor público tem chances de ser 

perseguido, desde o diplomata 
até quem trabalha nos muni-
cípios. Inclusive, acredito que 
quanto mais fora dos grandes 
centros maiores são as chances, 
pois nesses lugares ainda impe-
ram coronéis da política.

Ao contrário do que muitos 
pensam, servidores públicos 
podem ser demitidos quando 
são ineficientes. Para isso, é 
necessária sentença conde-
natória transitada e julgada. 
Outra maneira é por meio de 
processo administrativo.

A estabilidade é importante 
para evitar que servidores pú-
blicos sejam prejudicados por 
questões ideológicas, princi-
palmente, quando há troca de 
gestão de vereadores, deputa-
dos, prefeitos e governadores.

Sem a estabilidade, se tor-
naria muito comum a demis-
são de servidores de gestões 
anteriores quando um novo 
grupo tomasse posse. Não se-
riam utilizados critérios de de-
sempenho, apenas partidários.

O servidor não ocupa o 
cargo para atender aos capri-
chos de políticos e, por essa 
razão, não deve ser persegui-
do por eles. Seu objetivo é 
trabalhar pelo Estado, para o 
povo, não para partidos polí-

ticos. Até porque o Estado e 
a população permanecem. Já, 
os partidos, vêm e vão.

Se o real interesse do go-
verno é eliminar os trabalha-
dores que não entregam bons 
resultados, não há razão para 
acabar com a estabilidade. 
Basta utilizar os mecanismos 
existentes e aperfeiçoá-los.

E, se os governantes estão 
realmente interessados em 
economizar, sugiro que come-
cem por cortar seus altos salá-
rios e as regalias travestidas de 
auxílios, incluindo os cargos 
comissionados, que mais ser-
vem como cabides de empre-
gos para familiares e amigos.

Reformas são necessárias 
desde que não prejudiquem 
o serviço público e, conse-
quentemente, a população 
que depende dele.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Para a feiura, há plástica. Para o peso, há o regime. Para a pobreza, há o trabalho. Para os 
doentes, há aparelhos. Mas para a falta de caráter e hipocrisia, não há nenhum tipo de tecnologia que resolva.” (Autor desconhecido)

Os parabéns mais que especial vai para Tiago Lara que completa idade nova 
neste sábado (04/04). A comemoração será ao lado de pessoas especiais e claro dos 

filhos João Pedro, Miguel, e da esposa Gabriela Oliveira (foto). Felicidades Ti!!!

Destaque para o Jornalista Wilson Franco de Britto completa neste dia 4 de abril mais um ano 
de vida e celebra a data “em quarentena”. Cumprimentos especiais da esposa Paula Alves Brit-
to e do filho Wilsinho Britto, além de companheiros de Os Independentes, amigos e colegas.

Ontem (02/04) foi dia de Katiuscia Ramos comemorar mais um ano 
de vida, que passou ladeada por seus familiares. Parabéns Kaká!!!

Parabéns para 
Rubens Oliveira que 
completou mais um 
ano de vida quarta-
-feira (01/04), onde 
recebeu o carinho da 
esposa Dalva (foto), 
dos filhos Wiliam 
e Débora, da nora 
Paola, do genro Se-
bastião Carlos, e das 
netas Beatriz, Malu, 
Julia Helena e Sophia. 
Tudo de bom!!!

Hoje (03/04) a festança vai ser em torno de Gustavo Mussa, 
que comemora mais um aniversário. Os familiares e 

amigos os parabeniza por mais essa data, e as primas Leandra e 
Lívia (foto) o enchem de carinho. Felicidades!!!

A terça-feira (31/03) foi de festa em torno de Welington Neves 
que brindou mais um aniversário. Muito querido por todos, Wel 

como é chamado, passou a data especial recebendo inúmeras 
mensagens de carinho de amigos e familiares. Parabéns!!!

A quinta-feira (02/04) foi dia de Valdivia Batista de Carvalho
 colher mais uma flor no jardim da vida. As felicitações ficaram 

 por conta de amigos e familiares. Parabéns!!!

Em tempos de confinamento social, Idis Wada de Avelar 
passa o tempo do jeito que mais gosta, praticando 

exercícios físicos e mantendo a boa forma. #geraçãosaúde

Seja em Barretos/SP ou em Dublin - Irlanda, o foco é o 
mesmo. O médico veterinário Lucas Alvarenga, que 

está em intercâmbio, segue fielmente os seus treinos de Cross, 
mesmo em outro país. É isso aí garoto!!!
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A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

PSD Jovem é fundado em Barretos

A presidente do PSD em Bar-
retos, Natália Girardi, fundou 
oficialmente no último sábado 
(28) o PSD Jovem, presidido por 
Ronaldo Dutra. O trabalho será 
voltado na formação de novas 
lideranças e despertar o trabalho 
político partidário nos jovens.

Para Girardi, a criação do 

PSD Jovem é o primeiro passo 
para a construção de um projeto 
que favoreça os jovens no mu-
nicípio. “Eu sou uma defensora 
da ampliação de universidades 
e cursos de qualificação, num 
projeto amplo de política para a 
juventude”, afirmou Giradi.

A diretoria da juventude 

ainda é composta por Estéfa-
no Adão (vice-presidente) e 
Leandro Henrique (secretá-
rio). Para Ronaldo Dutra, o jo-
vem de hoje precisa estar mais 
próximo da política, sugerindo 
ações práticas para ajudar no 
desenvolvimento de uma cida-
de e de um Estado melhor.

Estéfano Adão, Ronaldo Dutra e Leandro Henrique são os diretores da juventude do PSD

Vereadora Paula Lemos aceita 
convite e filia-se ao Democratas

A vereadora Paula Lemos 
aceitou o convite do vice-go-
vernador, Rodrigo Garcia, do 
deputado federal da região, 
Geninho Zuliani, e dos inte-
grantes do diretório munici-
pal, e assinou sua filiação ao 
DEM (Democratas).

Ela, que conta com 7 anos de 
trabalho público e foi a vereado-
ra mais votada da última eleição 
municipal (2016), tem sua filia-
ção confirmada e embasada em 
diversos aspectos que auxiliam 
no crescimento do município.

A filiação já era esperada, 
uma vez que, o próprio deputa-
do Geninho anunciou o convite 
para filiação em encontro que 
contou com a presença de Ro-
drigo Garcia, líderes partidários 
e forças políticas da região. A 
mudança atende janela partidá-
ria de vereadores, além de am-
plo projeto regional de política 
a serviço do bem comum.

O ingresso na nova sigla é 
importante por diversos fato-
res, segundo a vereadora, en-
tre eles, o alinhamento da re-
gião com o governo estadual, 
tendo em vista que Garcia já 
foi colocado como pré-candi-
dato ao governo pelo partido e 
pelo grupo político que lidera.

Dessa forma, Barretos, 
sede da 13ª Região Adminis-
trativa do Estado, ganha vi-
sibilidade estadual e também 
regional. O único deputado 
federal da região, Geninho 
Zuliani, ex-prefeito de Olím-
pia por dois mandatos, “é fi-

liado do DEM e é uma voz 
ativa a conseguirmos recursos 
federais para o município”, 
afirmou Paula Lemos, apon-
tando dois pontos de seus pro-
jetos junto ao DEM.

O turismo barretense pre-
cisa ser fortalecido cada vez 
mais e com esta parceria fir-
mada, há uma formação de 
um conjunto estratégico e que 
beneficiará toda a região, ob-
servou a vereadora. “Barre-
tos, Olímpia e Bebedouro são 
cidades com chances de gerar 
oportunidade de crescimento 
no turismo regional e de saú-
de”, apontou a vereadora.

A saúde também ganha 

muito, segundo ela. O deputa-
do Geninho busca regularmen-
te verbas para a Santa Casa de 
Barretos. O hospital é referên-
cia regional e atende Barretos 
e mais 19 cidades da região.

“Há pouco tempo, estivemos 
com o deputado e membros do 
DEM anunciando a conquista 
de 1 milhão e meio de reais em 
verba para melhorias da unida-
de”, declarou, a agora, demista, 
Paula Lemos, que lidera pesqui-
sa espontânea e estimulada de 
intenção para a eleição muni-
cipal deste ano, feitas em redes 
sociais e, além disso, constrói 
alianças com base em propostas 
e articulação regional.

Euripinho pede recolhimento de móveis e utensílios 
domésticos abandonados nas vias públicas

O vereador Olímpio Jor-
ge Naben, Euripinho, solicitou 
que a administração municipal 
disponibilize um caminhão aos 
finais de semana, para recolher 
móveis e utensílios domésticos 
descartados nas vias públicas. 
No requerimento, Euripinho 
afirma que “será uma medida 
de suma importância se a prefei-
tura disponibilize um caminhão 
para proceder ao recolhimento, 
nos finais de semana, de móveis 
e utensílios domésticos usados, 
que estão sendo descartados em 
toda a nossa cidade, pois, esses 
materiais descartados de manei-
ra irregular, além de causar po-
luição visual e aparecimento de 
animais peçonhentos, servem 
como criadouro para o mosquito 
transmissor da dengue, especial-
mente nos dias chuvosos”.

Governo de São Paulo vai repassar R$ 100 
milhões a 300 Santas Casas e hospitais municipais

Unidades terão capacidade de atendimento ampliada e vão liberar leitos em 
serviços de maior complexidade para atendimento a casos de COVID-19

O Governador João Doria 
anunciou a liberação de R$ 100 
milhões para 300 Santas Casas e 
hospitais filantrópicos ou muni-
cipais de pequeno porte ao lon-
go dos próximos quatro meses.

A meta é ampliar a capaci-
dade de atendimento na rede 
de saúde e evitar que o siste-
ma seja pressionado pelo au-
mento no número de pacientes 
infectados pelo coronavírus.

“O valor mensal é de R$ 25 
milhões para que hospitais e 
Santas Casas possam ter refor-
ço no custeio para atendimento 
a seus pacientes. O objetivo é 

que estes hospitais aumentem 
a capacidade e desafoguem 
os demais, sobretudo no aten-
dimento de média e alta com-
plexidade que possam receber 
doentes e infectados com coro-
navírus”, afirmou o governa-
dor na última terça-feira (31).

Os repasses emergenciais 
começam em abril e serão feitos 
até julho. Com o apoio, as San-
tas Casas e outros 126 hospi-
tais públicos de maior comple-
xidade, poderão liberar leitos, 
especialmente de terapia inten-
siva, para atender casos de CO-
VID-19. A iniciativa prevê mais 

vagas disponíveis para pacien-
tes com sintomas do coronaví-
rus em serviços de maior porte.

Será pago ao hospital recep-
tor um incentivo extra de R$ 800 
fixos por paciente/período, acres-
cido de R$ 500 de transporte. O 
incentivo do Estado por paciente 
poderá beneficiar até 377 unida-
des de menor complexidade.

A expectativa é que, men-
salmente, 18 mil pacientes ex-
tras com COVID-19 possam 
ser absorvidos nos hospitais 
de alta e média complexidade. 
A medida vai ser aplicada em 
todas as regiões do Estado.

Lotéricas e igrejas voltam a ser 
serviços essenciais durante a pandemia

O TRF-2 (Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região) ga-
rantiu que as atividades lotéri-
cas e religiosas continuem no 
rol dos serviços essenciais du-
rante a pandemia de coronaví-
rus, suspendendo liminar (de-
cisão de caráter provisório) 
anteriormente deferida pela 
Justiça Federal. A decisão 
atendeu um pedido da AGU 
(Advocacia-Geral da União).

A decisão cita “intromis-
são indesejável do Poder Judi-
ciário na atuação dos demais 

poderes” e afirma se tratar de 
um risco à crise econômica e 
também à saúde, já que a au-
sência de unidades lotéricas 
pode aumentar fluxo de pes-
soas em agências bancárias.

O advogado-geral da 
União, André Mendonça, pe-
diu a suspensão da liminar 
alegando que as casas lotéri-
cas são essenciais para o rece-
bimento de benefícios sociais 
pela população de baixa renda, 
e que retirar do rol de ativida-
des essenciais as igrejas viola-

ria a Constituição no que tan-
ge os direitos fundamentais à 
liberdade religiosa e de culto.

“As lotéricas são impres-
cindíveis para a população, 
principalmente a de baixa ren-
da. É ali que ela paga contas 
de água, de luz, é ali que ela 
recebe o Bolsa Família. E sem 
lotéricas disponíveis, não tem 
como ter água, luz e alimen-
to dentro de casa”, afirmou 
Mendonça, durante entrevista 
coletiva concedida no Palácio 
do Planalto.
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As primeiras semanas de 
restrição à circulação de pes-
soas e isolamento social, em 
decorrência do Coronavírus, 
já atingem o equilíbrio finan-
ceiro das empresas e ameaça 
a sobrevivência de milhões de 
pequenos negócios no país.

Segundo pesquisa feita 
pelo Sebrae, 89% das micro e 
pequenas empresas brasilei-
ras já observam uma queda 
no seu faturamento. E 36% 
dos empreendedores afirmam 
que precisarão fechar o negó-
cio permanentemente, em 1 
mês, caso as restrições ado-
tadas até agora permaneçam 
por mais tempo.

A pesquisa, feita entre os 
dias 20 e 23 de março, junto 
a um universo de 9.105 donos 
de pequenos negócios, reve-
lou que, na média, a redução 
no faturamento das empresas 
foi de 69%.

Os empresários ouvidos 
pelo Sebrae ressaltam que, 
mesmo adotando uma estra-
tégia de venda online, o fa-
turamento anual do negócio 
sofreria uma queda de 74%, 
caso as políticas de isolamen-
to social sejam mantidas por 
um período de dois meses.

Com a expressiva que-
da nas vendas, 54% dos em-
preendedores já preveem que 
precisarão solicitar emprés-
timos para manter o negócio 
em funcionamento sem ge-
rar demissões. E, avaliando 
as perspectivas da economia 
brasileira, 33% dos empresá-
rios entrevistados acreditam 

que o país deve levar um ano 
ou mais para voltar ao normal.

As medidas de restrição 
ao deslocamento de pessoas 
já fizeram com que 42% dos 
empresários tomassem a de-
cisão de fechar temporaria-
mente o negócio e levou 26% 
a reduzir a jornada de traba-
lho da empresa.

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, a pesqui-
sa confirma a importância e a 
urgência de medidas de socor-
ro aos pequenos negócios.

“As pequenas empresas 
representam 99% de todos 
os empreendimentos do país 
e geram mais da metade dos 
empregos formais. A situa-
ção provocada pela pandemia 
exige de todos os agentes pú-
blicos o compromisso pela 
busca de soluções concretas e 
rápidas para os problemas que 
essas empresas estão enfren-
tando no dia a dia da crise”, 
destaca Melles.

O presidente do Sebrae 
ressalta que a instituição está 
atuando junto às diferentes 
instâncias de governo, ao 
Congresso e ao Judiciário 
para o desenvolvimento des-
sas soluções. “O Sebrae está, 
nesse momento, ao lado dos 
empresários e disponibili-
zando todo o apoio por meio 
das diferentes plataformas de 
atendimento”, destaca.
PRINCIPAIS NÚMEROS 

DA PESQUISA
Como o seu faturamento 

mensal está sendo afetado?
3% aumentou. 3% perma-

neceu igual.89% diminuiu
Quanto foi a perda em ter-

mos de faturamento mensal 
até este momento?

de mais de 50% - 63 % dos 
entrevistados. de 41% a 50% 
- 13 % dos entrevistados. de 
31% a 40% - 8 % dos entre-
vistados. de 21% a 30% - 6 % 
dos entrevistados. de 11% a 
20% - 4 % dos entrevistados. 
de 6% a 10% - 2 9% dos en-
trevistados. até 5% - 0,6% dos 
entrevistados

Ações que já estão sendo 
adotadas

57% disponibilizou ál-
cool-gel para colaboradores. 
54% ampliou a limpeza. 50% 
disponibilizou álcool-gel para 
clientes. 42% fechou tempo-
rariamente o negócio. 26% 
reduziu jornada de trabalho

Ações que a empresa ainda 
vai adotar

40% fechar temporaria-
mente o negócio. 28% ampliar 
a limpeza. 26% disponibilizar 
álcool-gel. 26% aumentar 
vendas on-line. 25% fechar 
permanentemente

Por quanto tempo acredi-
ta que o negócio permaneça 
aberto, com as restrições ado-
tadas até agora?

Mais de 6 meses - 3%. De 
5 a 6 meses – 4 %. De 3 a 4 
meses – 8%. De 2 a 3 meses – 
30 %. Até 1 mês – 36 %.

Quanto tempo vai demorar 
para a situação da economia 
brasileira voltar ao normal?

Mais de 12 meses – 24 %. 
12 meses – 9 %. 6 meses – 19 
%. 3 meses – 9 %

Seguindo o esquema de 
classificados, o Bruto Valley, 
com o apoio do movimento 
“Fique em Casa! Barretos” e o 
Sebrae, criou o site “Valorize o 
Pequeno” que passou a receber, 
desde sábado, dia 28, cadastros 
de empresas gratuitamente.

A ação é em razão da pan-
demia do Covid-19, que tem 
acometido populações de todo 
o mundo, para colaborar com 
pequenos e microempresários 
de Barretos durante o período 
de quarentena.

Segundo Lucas Emma-

nuel, da Startup TMG, que 
integra a Bruto Valley, e que 
desenvolveu a plataforma, a 
proposta é que outras cidades 
também sejam beneficiadas 
com a iniciativa em breve.

“Por enquanto, estamos 
começando em Barretos. E, 
nesse cadastro, os empresá-
rios escrevem quais são os 
serviços que oferecem e os 
benefícios que proporcionam 
à população neste tempo de 
quarentena como, por exem-
plo, delivery grátis”, explicou 
Emmanuel.

Essa iniciativa irá publicar 
no site, material que auxilie 
as pequenas e microempresas 
com dicas e consultoria para 
superar esse momento de cri-
se econômica.

Na página inicial, após o 
cadastro, todas as empresas 
ficam em destaque e os in-
ternautas serão direcionados 
para as redes sociais dos ca-
dastrados, bem como ter a 
informação da localização do 
estabelecimento. O link do 
site é: https://valorizeopeque-
no.com.br/barretos.

A pandemia do novo co-
ronavírus deve atingir em 
cheio os pequenos negócios, 
principalmente aqueles que 
dependem de atendimento 
ao público. Em vista disso, o 
Sebrae-SP reforçou o atendi-
mento a distância.

Na região de Barretos, os em-
preendedores podem agendar o 
atendimento gratuito com um es-
pecialista por meio do WhatsA-
pp no número (17) 99179-7290.

Basta salvar o número na 
agenda do celular e mandar 
uma mensagem pelo What-
sApp. Ao fazer o contato, será 

definido como o empreende-
dor prefere receber o atendi-
mento, por meio de videocon-
ferência, Skype ou telefone.

Além do atendimento re-
moto, o Sebrae-SP está ofere-
cendo mais de 100 cursos onli-
ne gratuitos em sua plataforma 
de ensino a distância. A enti-
dade também está realizando 
transmissões diárias nas redes 
sociais para ajudar o empreen-
dedor a atravessar a crise.  In-
formações no site sebraesp.
com.br ou no 0800 570 0800.

CURSOS AO VIVO
O Sebrae-SP também tem 

uma programação especial 
de cursos ao vivo, pela in-
ternet, com duração de duas 
horas. Durante a capacitação, 
é possível interagir com o pa-
lestrante e com outros partici-
pantes por meio de um chat. 
Todos os cursos são gratuitos.

Os temas com turmas dis-
poníveis são: Fluxo de caixa, 
Declaração do MEI, Redes 
sociais, Empreendedorismo, 
Datas comemorativas, Aten-
dimento ao cliente, Ganhe 
mercado e Plano de negócios. 
Inscrições: https://solucoes.
sebraesp.com.br/

Um dos maiores festivais de 
música do país, o João Rock, 
anunciou a nova data de sua 19ª 
edição: dia 12 de setembro, em 
Ribeirão Preto (SP).

O comunicado acontece 
após a organização analisar 
minuciosamente o cenário 
instalado pela pandemia que 
acomete o país. “Queremos 
que o João Rock seja realiza-
do em um momento em que 
acreditamos que o Brasil já 
terá superado os desafios”, 
justificou Luit Marques, orga-
nizador do evento.

A atenção agora, de acor-
do com a organização, está 
na manutenção do line-up 
para os três palcos do festi-
val. Neste ano, está confir-
mada uma homenagem ao 
Rio de Janeiro, que será tema 
do Palco Brasil.

“Conversamos muito com 
as bandas e todas apoiam nos-
sa decisão. Estamos conven-
cidos de que o momento é de 
prudência e que logo mais es-
taremos todos juntos no João 
Rock em setembro”, explica o 
organizador, Marcelo Rocci.

POLÍTICA DE 
INGRESSOS

Os ingressos já vendidos 
para o festival serão válidos 
para a nova data. No entanto, 
quem preferir o ressarcimento, 
a organização garantirá a de-
volução de 100% do valor do 
ingresso. A política de devolu-
ção será anunciada, em breve, 
pelos canais oficiais do evento.

As vendas continuam atra-
vés do site joaorock.com.br 
para os setores Pista, Pista 
Premium, Camarote Colorado 
e Camarote João Rock.

Pesquisa revela que 89% 
dos pequenos negócios já 

enfrentam queda no faturamento
De acordo com o levantamento, caso as medidas de isolamento da população perma-
neçam por mais tempo, 36% dos empreendimentos devem fechar as portas em 1 mês

Pequenos e microempresários de Barretos 
podem se cadastrar em site gratuitamente 

para divulgarem seus serviços
Iniciativa visa ajudar empresários durante o tempo da quarentena por conta do coronavírus

Sebrae Barretos oferece 
atendimento gratuito a distância

Empreendedor pode agendar suporte para enfrentar 
a crise do coronavírus por meio do WhastApp

João Rock é adiado 
para 12 de setembro
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Após o anúncio da pande-
mia do novo coronavírus, o 
comércio de São Paulo regis-
trou falta de materiais consi-
derados básicos para centros 
de saúde, como máscaras e 
álcool em gel.

Pensando em minimizar 
esse problema, o Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI) já entregou 
um lote com mil máscaras 
para hospitais do estado, das 
600 mil que devem ser dis-
tribuídas pelos próximos três 
meses, segundo a Federação 
das Indústrias de São Paulo 
(FIESP). 

Segundo a entidade, serão 
produzidas 200 mil máscaras 
por mês, até junho, feitas de 

Criado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), o 
Dia Mundial de Conscientiza-
ção do Autismo, celebrado dia 
2 de abril, tem como objetivo 
garantir os direitos, promover 
a inclusão e trazer atenção ao 
tema, uma vez que o Transtor-
no de Espectro Autista (TEA) 
é caracterizado pela comuni-
cação social, comportamental 
e de interação social das pes-

O médico pneumologis-
ta, Álvaro Gradim, presidente 
da AFPESP (Associação dos 
Funcionários Públicos do Es-
tado de São Paulo), que tem 
230 mil associados, dentre eles, 
servidores públicos municipais, 
estaduais e federais, que tra-
balham em território paulista, 
salienta que a entidade é total-
mente contra as propostas do 
governo e do Congresso Nacio-
nal de reduzir os vencimentos 
dos funcionários públicos da 
União, que ganham mais de R$ 
3.135,00, como parte das provi-
dências de combate à pandemia 
da Covid-19.

“A propósito, esse valor de-
veria ser o salário mínimo da 
categoria e não uma referência 
para a instituição de um corte 
emergencial de valores”.

Segundo Grandim, “a me-
dida é socialmente danosa, pois 
teria impacto imenso no poder 
aquisitivo de um segmento ex-

pressivo da população, num 
momento muito grave, no qual 
as pessoas precisam de recur-
sos para alimentos, remédios e 
atendimento médico”.

“Por isso”, continua Gran-
dim, “nossa sugestão é que 
se reduzam os proventos de 
deputados, senadores e minis-
tros dos tribunais superiores, 
que são bastante elevados e 
cuja diminuição temporária 
não os deixaria sem poder de 
compra”, argumenta o presi-
dente da AFPESP

“É importante que essas 
carreiras com os maiores sa-
lários exercitem o seu patrio-
tismo neste momento. Não se 
pode colocar a responsabili-
dade de financiar a mobili-
zação contingencial contra a 
Covid-19 sobre a grande base 
dos que carregam o sistema 
público”, enfatizou.

“Ademais”, aponta Gran-
dim, “boa parte dos trabalha-

dores brasileiros que não estão 
em home office e se encontram 
na linha de frente na luta con-
tra o coronavírus, é integrante 
da parcela do funcionalismo 
público federal atingida pela 
redução salarial proposta”.

“Refiro-me, por exemplo, 
aos enfermeiros, médicos, fi-
sioterapeutas, farmacêuticos, 
policiais e todos aqueles que es-
tão diretamente mobilizados na 
guerra contra a grave pandemia, 
expondo-se a riscos de contágio 
e trabalhando de maneira in-
cansável. Não é justo que essas 
pessoas, em meio à verdadeira 
guerra que estão enfrentando, 
tenham seus salários diminuí-
dos, em prejuízo significativo 
para suas famílias”, frisou.

Por todas as razões aqui 
expostas, “a AFPESP repudia 
as propostas de corte salarial e 
adotará medidas judiciais cabí-
veis caso sejam levadas adian-
te”, conclui Álvaro Gradim.

“Dando continuidade às 
orientações já emitidas por 
mim no que diz respeito da 
ação da Igreja durante a pan-
demia do Convid-19, quero por 
meio deste, determinar que:

- Uma vez que a celebra-
ção da Semana Santa não 
pode ser transferida no ca-
lendário litúrgico, de acordo 
com o decreto da Congrega-
ção para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos 
de 19 de março de 2020, as 
celebrações deverão ocorrer 
nas igrejas matriz utilizando-
-se dos meios eletrônicos para 
a transmissão ao vivo, aonde 
for possível. Os fiéis, por-
tanto, deverão ser avisados a 
respeito do horário do início 
destas celebrações para que 
possam unir-se em oração em 
seus lares e poderem acompa-
nhar os ritos pelos meios de 
comunicação social ou pelas 
redes sociais;

- No Domingo de Ramos 
faça-se a Benção dos Ramos 
conforme a Segunda forma: 
forma solene, levando-se em 
conta os parágrafos 13 e 14 
no Missal Romano(p. 229). 
Importante lembrar que a pre-
sença de acólitos e ministros 
para auxiliar deve ser mínima;

- A Missa do Crisma fica 
suspensa e adiada para uma 
outra data, para quando for 
possível realizá-la;

- Na Quinta-feira Santa 
omite-se o Lava-pés e, após a 
Oração da Comunhão, o San-
tíssimo Sacramento deve ser 
reposto no Sacrário;

- Na Sexta-feira Santa con-
clui-se a Oração Universal, 
acrescentando esta súplica: 
Pelos doentes, pelos defun-
tos, pelos que sofrem alguma 
perda: Deus eterno e todo po-
deroso, Vós vos mostrastes 
compadecido de todos os so-
frimentos humanos em Jesus 
Cristo, vosso Filho. Olhai com 
misericórdia para a humanida-
de que sofre com a pandemia 
atual nos doentes, nos faleci-
dos e nas famílias que perdem 
seus entes queridos; e estendei 
a vossa mão poderosa, o pró-
prio Cristo Senhor, para que a 
humanidade se uma na frater-
nidade e na fé, e seja vitoriosa 
diante da pandemia que atinge 
a todos nós. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

- Na Vigília Pascal omite-
-se a benção do fogo. Aceso o 
Círio Pascal, segue o Precônio 
Pascal e a Liturgia da Palavra. 
Na Liturgia Batismal apenas 
renovem-se as promessas ba-
tismais;

- Por determinação da 

Bispo baixa decreto e esclarece 
sobre a Semana Santa

Dom Milton Kenan Júnior - 
Bispo de Barretos

CNBB, a Coleta da Solidarie-
dade prevista para Domingo 
de Ramos e a Coleta para os 
Lugares Santos prevista para 
Sexta-feira Santa serão trans-
feridas para outra data, na 
ocasião propícia;

- No que se refere ao aten-
dimento das secretarias paro-
quiais: de acordo com o decre-
to estadual nº 64.881 de 22 de 
março passado, e os possíveis 
decretos municipais que decla-
ram o estado de quarentena e 
calamidade pública, o atendi-
mento presencial nas secreta-
rias continuam suspensos. O 
trabalho interno dos funcioná-
rios, mantendo as portas fecha-
das, continuam com atenção às 
orientações, com horário nor-
mal ou reduzido;

- Em relação à arrecadação 
do dízimo cada pároco pode 
motivar os fiéis que o puderem 
fazer, tendo em vista a manu-
tenção dos funcionários das 
paróquias, que devolvam o dí-
zimo através de transferência 
eletrônica identificada, onde 
for possível, ou então que eles 
levem à igreja num envelope 
identificado para ser colocado 
em cofre público das ofertas 
das igrejas (onde existem).

Neste momento precisamos 
estar atentos para com as pes-
soas e famílias que, com a crise, 
entrarão numa situação ainda 
mais desoladora de fome, visto 
que muitas famílias já estão afli-
gidas pelo desemprego. Como 
escrevia São João Paulo II, ago-
ra é necessário usar da fantasia 
da caridade, para criar mecanis-
mos de suporte e ajuda a estas 
famílias apoiando o trabalho da 
Sociedade São Vicente de Pau-
lo, sensibilizando as pessoas 
para arrecadação de alimentos, 
caso o poder público ainda não 
tenha tomado estas medidas.

Sem mais, no momento, 
agradeço a colaboração de 
todos os padres de nossa dio-
cese e peço a compreensão de 
todos os fiéis para que possa-
mos, neste momento, crescer 
na fraternidade e na fé”.

SENAI vai doar 600 mil máscaras 
para hospitais de São Paulo 

durante pandemia de coronavírus
Equipamentos de proteção para profissionais de saúde são feitos de TNT; serão produzidas 200 mil unidades por mês até junho

tecido não tecido (TNT), ou 
seja, a partir de fibras que não 
passam pelos processos de 
fiação e tecelagem. Após a fa-
bricação, as máscaras são es-
terilizadas e embaladas antes 
de serem distribuídas, garante 
a FIESP.

Depois de prontas, as más-
caras serão distribuídas a ou-
tras unidades médicas para 
atendimento aos pacientes. O 
primeiro lote foi para o Hos-
pital do Rim, na capital. 

“A nossa atuação será no 
suprimento de problemas, 
como os testes rápidos para a 
detecção da doença. No isola-
mento, ter uma gama ampla 
desses testes vai ser de grande 
importância, bem como a fa-

bricação de ventiladores (res-
piradores). Estamos focando 
em ações do Sistema Indús-
tria que vão ao encontro das 

necessidades da sociedade, do 
país e da indústria brasileira”, 
afirma o diretor geral do SE-
NAI, Rafael Lucchesi.

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência relembra importância do 

Dia Mundial de Conscientização do Autismo
Celebrado nesta quinta-feira, dia 2, a data busca garantir direitos, promover a inclusão e trazer atenção ao tema

soas que o tem.
Mais de 70 milhões de 

pessoas em todo o mundo 
possuem o TEA, que desen-
volvem em diferentes graus os 
sintomas emocionais, cogniti-
vos, motores e/ou sensoriais. 
Esses sintomas criam uma 
limitação no comportamento 
social e na comunicação.

Alguns sinais de alertas 
devem ser observados, caso 

a criança tenha dificuldade de 
criar laços com outras crian-
ças, dificuldade em sair de 
uma rotina, ao invés de ver-
balizar, assinala necessida-
des por meio de gestos, evita 
contato visual e prefere se co-
municar com distância e cria 
laços com objetos pessoais.

Essas limitações e dificul-
dades requerem maior aten-
ção do responsável ou cuida-
dor do autista.

A Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, Célia Leão, ressaltou 
nesta quinta-feira (2) a impor-
tância do cuidado que deve-
mos ter para manter uma boa 
comunicação e incluir estas 
pessoas no meio social.

“O amor, a paciência, a 
compreensão e o respeito são 
capazes de garantir a comu-
nicação e a interação de to-
dos dentro de uma sociedade. 
Com um pouquinho de boa 
vontade e solidariedade, si-
tuações diferentes passam a 

ser comuns”, disse.
Com isto, a secretaria es-

pera que o dia 2 de abril seja, 
na prática, um dia de alerta 
para que a sociedade possa 
conhecer e entender o cotidia-
no de uma pessoa com autis-
mo e suas características.

Recomendações de medi-
das temporárias e emergen-
ciais de prevenção de con-
tágio pelo Coronavírus para 
pessoas com deficiência

Em meio ao isolamento so-
cial, para o cuidado e prevenção 
em tempos de pandemia da CO-
VID-19 (novo Coronavírus), a 
secretaria realizou o lançamento 
de uma Nota Técnica voltada às 
pessoas com deficiência, seus 
cuidadores e familiares.

“Ser uma pessoa com de-
ficiência, não significa por si 
só, que ela apresente maior 
vulnerabilidade à COVID-19. 
Há um grupo de risco que com-
preende as que apresentam se-
quelas graves, principalmente 
com restrições respiratórias, 
dificuldades na comunicação 
e cuidados pessoais, aquelas 
com condições autoimunes, as 
pessoas idosas (acima de 60 
anos), as que apresentam doen-
ças associadas como diabetes, 
hipertensão arterial, doenças do 
coração, pulmão e rim, doenças 
neurológicas e aquelas em tra-
tamento de câncer”.

Associação alerta que redução salarial 
deixaria servidores públicos em dificuldades
Entidade sugere corte dos vencimentos de senadores, deputados e ministros dos 
tribunais superiores, que devem dar uma demonstração de civismo e patriotismo
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Nesta semana o Centro 
de Treinamento em Cirurgia 
Minimamente Invasiva (IR-
CAD), filial do Hospital de 
Amor – Barretos, se transfor-
mou num polo de inovação em 
prol ao combate do coronaví-
rus com o desenvolvimento 
de diversos dispositivos uti-
lizados pelas equipes médi-
cas que atuam diretamente no 
atendimento de pacientes.

Desenvolvidas por mé-
dicos e membros de startups 
locais,  máscaras faciais de-
sinfectáveis, de baixo custo, 
já estão sendo produzidas em  
larga escala para serem doa-
das a hospitais locais.

Além do EPI, também estão 
sendo desenvolvidos outros dis-
positivos para ampliar a capaci-
dade de atendimento em UTIS, 
que estão em fase final de vali-
dação médica e deverão ser con-
feccionados neste início de abril.

Pensando na necessidade 
de ajudar os hospitais com in-
sumos utilizados diariamente, 
o grupo desenvolveu o protó-

tipo em 24 horas.
De acordo com Emílio 

Belmonte, médico veterinário 
no IRCAD, o custo de cada 
máscara será 50% mais barato 
que as vendidas no mercado e 
a ideia é ainda buscar apoios 
com fabricantes das matérias 
primas utilizadas para que o 
custo aos hospitais seja zero.

Confeccionada com ma-
teriais de engenharia, como 
o plástico PETG que é mais 
resistente, TPU, plástico fle-
xível,  elástico e acetato, a 
máscara possibilita que sua 
viseira seja descartada e sua 
estrutura desinfectada de for-
ma fácil, mesmo em locais 
com pouca infraestrutura.

Para a produção dos dispo-
sitivos de segurança, o grupo 
conta com impressoras 3D em 
FDM e resina, scaner 3D e 
softwares de edição.

As máscaras serão dispo-
nibilizadas gratuitamente para 
a Santa Casa de Misericórdia 
de Barretos, Hospital Nossa 
Senhora, Hospital São Jorge e 

Hospital de Amor.
Além dos médicos do Hos-

pital de Amor (doutores Cris-
tina Prata e Paulo de Tarso), 
estão envolvidas pessoas e 
startups que integram a comu-
nidade de inovação de Barre-
tos, BrutoValley, como o mé-
dico veterinário do IRCAD e 
diretor da Bmed 3D, Emílio 
Belmonte; Luciano Dovigo e 
Lucas Alves de Souza, tam-
bém da Bmed3D; André Van-
zolim, gestor do FabLab do 
UNIFEB; Thiago Ferreira e 
Jacó Saraiva da MedLig; Bru-
no Menezes, da Creative Pack; 
Christian Silva, da Globin 
Head; João Batista, da BBQ; 
Gustavo Felici, da Unifafibe, e 
o gestor regional de startups do 
Sebrae, Guilherme Sanchez.

Para contribuir ainda mais 
no combate ao coronavírus, 
o grupo coloca o projeto de 
confecção de máscaras à dis-
posição, gratuitamente, de 
empresas, instituições de en-
sino ou hospitais interessados. 
(Foto: André Monteiro).

Em entrevista coletiva no 
Palácio do Planalto, a ministra 
Tereza Cristina, disse que o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento está trabalhan-
do, desde o início da pandemia 
de Coronavirus no Brasil, para 
garantir o abastecimento, a pro-
dução e distribuição de alimen-
tos no país. Segundo ela, não há 
notícias de falta de alimentos em 
nenhuma cidade.

“Hoje nós temos no Brasil o 
abastecimento em todas as capi-
tais e todas as cidades, não temos 
nenhuma notícia de que esteja 
faltando qualquer tipo de alimen-
to nas prateleiras dos supermer-
cados, das vendas. Essa é a mis-
são hoje do ministério”, disse.

Segundo ela, o Mapa tam-
bém está preocupado com a 

IRCAD e startups desenvolvem 
máscaras faciais desinfectáveis de 

baixo custo para equipes médicas que 
atuam no combate ao coronavírus

Centro de Treinamento médico se transforma em polo de inovação para combater o coronavírus

“Não há notícia de falta de alimentos”, 
diz ministra da Agricultura

situação dos pequenos produ-
tores e orientando associações 
e empresas para tirar dúvidas 
e garantir segurança para os 
trabalhadores do setor.

Em outra frente, ela disse 
que tem trabalhando em parce-
ria com ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
para garantir o transporte dos 
produtos do setor agropecuário.

“Precisamos dessa cate-
goria para que os alimentos 
saiam de dentro das portei-
ras, cheguem nos armazéns e 
depois se encaminhem para 
as fábricas, para as agroin-
dústrias de transformação e 
se transformem em alimentos 
e cheguem até as prateleiras 
dos supermercados, para que 
a gente dê tranqüilidade aos 

brasileiros, para que não se 
tenha tumulto. Isso graças a 
Deus vem acontecendo”.

Tereza Cristina destacou a 
importância dos produtores ru-
rais neste momento. “Temos os 
médicos, que fazem o trabalho 
na ponta, de cuidar dos doentes, 
e temos os produtores que es-
tão produzindo e temos que fa-
zer distribuição para que esses 
alimentos cheguem nos super-
mercados, para que população 
que está em casa, hoje, tenha 
tranqüilidade quando precisar 
de alimentos, as prateleiras es-
tejam abastecidas”.

A ministra também disse 
que o Ministério da Agricultu-
ra está monitorando os preços 
dos alimentos, que podem ter 
variações semanais por causa 
de questões logísticas.

“Temos verificado, acom-
panhado, mas vamos ter que ter 
muita calma nessa hora. O que 
temos feito é checado se real-
mente existe falta para ter essa 
subida de preços ou não, em um 
gabinete de acompanhamento 
que o ministério montou”.

A ministra também citou a 
disponibilização de 84 labora-
tórios do Mapa e da Embrapa 
para ajudar na análise de tes-
tes do Coronavírus.

O Sindigás (Sindicato Nacio-
nal das Empresas Distribuidoras 
de Gás Liquefeito de Petróleo) 
esclareceu nesta semana que o 
preço do botijão de gás é livre, 
regulado pelo mercado, sem que 
haja estabelecimento de valores 
máximos ou mínimos.

Segundo a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), em 
fevereiro de 2020, o preço 
médio no estado de São Paulo 
estava na ordem de R$ 70. Por 
ser um valor médio, calculado 
para todo o estado, é natural 

que existissem, no período, 
comerciantes vendendo o bo-
tijão tanto por valores acima 
quanto abaixo desse patamar.

O Sindigás ressaltou, por 
meio de nota que “repudia toda 
e qualquer tentativa de prática 
de preços abusivos. Embora 
esteja de acordo com a mobi-
lização de governos e órgãos 
públicos de fiscalização, para 
coibir aqueles que buscam ti-
rar vantagem em um momento 
especialmente delicado para as 
famílias brasileiras, o Sindigás 
alerta para ações que possam 

ter efeitos indesejados”.
O anúncio por autoridades 

de que realizará ações contra 
comerciantes que estejam ven-
dendo o produto acima de R$ 
70 pode levar à punição “in-
justificada” de empreendedores 
sérios, que podem comercializar 
o produto acima de R$ 70, sem 
que estejam praticando preços 
abusivos, segundo o Sindigás.

“A consequência de tais 
medidas pode ser o fechamen-
to de revendas, diante do te-
mor de punições arbitrárias”, 
frisou o sindicato.

Sindigás diz que preço do botijão de gás é livre
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Violeiro e tocador revela 
segredos do instrumento

“Quem fabrica é violeiro e 
quem executa é tocador”, diz 
o ditado português lembrado 
pelo luthier (profissional que 
constrói instrumentos musi-
cais), Lúcio Donizetti Fran-
cisco, que há 14 anos, num 
pequeno atelier na Cohab de 
Guaíra, fabrica viola, violão e 
cavaquinho.

Ele aprendeu com o pai to-
car a viola. Com o passar do 
tempo, curioso, começou a 
fabricar o instrumento. Auto-
didata, foi pegando gosto pelo 
ofício.

Em 2010, fez um curso 

com Luciano Borges, de Ara-
guari (MG). Foi aprimorando 
suas habilidades. “A gente 
também vai aprendendo com 
quem toca”, afirma Lúcio Do-
nizetti Francisco, que já fez 
viola para Mazinho Quevedo, 
de Araras (SP), de quem é fã.

O luthier guairense explica 
que o segredo do bom instru-
mento está na madeira boa para 
sua confecção. Tem jacarandá, 
pau-ferro, nepol do Canadá.

“O tampo geralmente é fei-
to de pinho alemão ou cana-
dense, que são madeiras de cli-
ma frio”, aponta. “Conforme a 

madeira, cada instrumento tem 
um timbre”, revela.

Lúcio Donizetti Francisco 
enfatiza que a afinação tem 
que ser perfeita, pois é a coisa 
mais importante no instrumen-
to. Garante que ele mesmo afi-
na os instrumentos que fabrica 
e que pretende passar a arte 
para o filho e para o neto.

Cada viola fabricada por 
Lúcio Donizetti Francisco 
tem preço variado. Custa de 
R$ 2 mil a R$ 3,5 mil em mé-
dia. O luthier também é um 
dos músicos que acompanha 
o Coral Raízes.

Lucio Donizetti Francisco é fabricante e tocador de instrumentos musicais. (Foto: Aquino José)




