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Independentes 
confirmam nova 
data da Festa do 
Peão de Barretos

A Festa do Peão de Barre-
tos foi transferida para o pe-
ríodo de 28 de outubro a 02 de 
novembro. Tradicionalmente 
realizado em agosto, o evento 
foi adiado em virtude da pan-
demia do novo coronavírus. 
“Tomamos essa decisão por 
uma medida de segurança e 
esperamos que até outubro 
esteja tudo bem e que pos-
samos ter este momento de 
festa, alegria e retomada”, ex-
plica Jerônimo Luiz Muzetti, 
presidente de Os Independen-
tes. A previsão é que a grade 
contemple competições de 
rodeio, apresentações cultu-
rais, concurso gastronômico 
e shows.  “Apesar de ainda 
termos um cenário incerto, 
estamos trabalhando para 
entregar um evento comple-
to, dentro da nova realidade”, 
completa. De acordo com Mu-
zetti, a programação completa 
deve ser anunciada em breve, 
assim como o início das ven-
das de ingressos. 

NOTÍCIA PÉSSIMA

Barretos é a cidade com maior avanço 
de vítimas fatais por Covid-19 no Estado

Um levantamento do Go-
verno do Estado de São Pau-
lo, publicado na quarta-feira 
(20) pelo site do UOL, um dos 
mais importantes do Brasil, 
trouxe uma triste notícia para 
os barretenses e já é motivo de 
preocupação para toda região.

Segundo o levantamento, 
Barretos é a cidade com maior 
avanço de vítimas fatais no Es-

tado, com um índice quase três 
vezes maior que o da capital. 
O estudo aponta, ainda, um ce-
nário preocupante na evolução 
do COVID-19 nas cidades do 
interior paulista. Especialistas 
lembram que, em face ao cres-
cente perigo de contaminação, 
a população deve sair à rua 
usando máscara e deve evitar 
aglomerações.

Na sessão da última segunda-feira, dia 18, os vereadores 
aprovaram recursos da ordem de R$ 8 milhões vindos para 
Barretos, para serem aplicados na saúde, visando o comba-
te da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Por outro 
lado, entre os requerimentos aprovados na mesma sessão, o 
vereador Carlão do Basquete (PSB), propôs ao prefeito Gui-
lherme Ávila, que não seja firmado convênio com o Gover-
no de São Paulo, para receber pacientes infectados por coro-
navírus vindos da capital, ou de outros municípios que não 
integrem a Regional de Saúde de Barretos, para ocuparem 
leitos de UTI da cidade. “Sugerimos que venham pacientes, 
desde que não seja Covid”, afirmou o vereador.

Câmara aprova requerimento 
contrário à vinda de pacientes 
com Covid de fora da regional

O termo de deliberação entre diretoria executiva e conselho de administração do clube foi assinado 
no último dia 15. Descontos ocorrerão nos meses de junho, julho e agosto deste ano.

Rio das Pedras vai dar desconto de 20% na 
taxa de manutenção aos associados do clube
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“Desde que assumimos o 
nosso mandato de vereador 
priorizamos várias conquistas 
para a população”. A frase é do 
vereador Raphael Dutra (PSD) 
ao comemorar a obra da Rua 
Josefha Scalão Domingues, 

Dutra explica que interligação 
de ruas trará desenvolvimento 

para zona norte de Barretos

que interligará o Distrito In-
dustrial II aos bairros Leda e 
Zequinha Amêndola (foto).

A via, que terá 11 metros 
de largura, já foi nivelada e 
recebeu guias e sarjetas. Ago-
ra, o local aguarda a aplicação 
de massa asfáltica no trecho 
de 350 metros.

Dutra ressaltou que a pre-
feitura vem atendendo as de-
mandas de mobilidade da cida-
de. “Antes era uma via de terra 
em condições precárias. Agora 
a interligação dos bairros vai 
garantir mais mobilidade e 
qualidade de vida para a popu-
lação daquele local”, finalizou.

A secretaria municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano vem reali-
zando a distribuição gratuita de 
kits, contendo álcool em gel e 
duas máscaras de tecido, para 
os moradores da zona rural, 
visando a prevenção ao Co-
vid-19. Os kits foram entregues 
nos distritos de Ibitu e Alberto 
Moreira, e no Acampamento 

Zulmira Gonçalves, num total 
foram de 1.500 kits, benefician-
do uma camada importante da 
população de Barretos.

Além da entrega, os cola-
boradores da Assistência So-
cial prestaram informações 
relacionadas aos meios de 
prevenção ao contágio do Co-
vid-19, bem como dos servi-
ços assistenciais disponíveis.

Zona rural recebe kits de 
prevenção ao Covid-19

Na primeira semana de 
maio atiradores do Tiro de 
Guerra 02-005 de Barretos, 
estiveram na porta de dois 

Tiro de Guerra arrecada alimentos para o FSS de Barretos

supermercados da cidade ar-
recadando doações de alimen-
tos e produtos de limpeza.

Cerca de duas toneladas 

de alimentos e 150 quilos de 
produtos de higiene e limpe-
za foram repassados ao Fundo 
Social de Solidariedade, repre-
sentado por seu coordenador, 
o chefe de gabinete da prefei-
tura,  Hugo Resende Filho. A 
doação oficial aconteceu nas 
instalações do Tiro de Guerra, 
pelo Tenente Lino de Oliveira 
Abreu, chefe de instrução.

Hugo Resende informou 
que todos os produtos doados 
serão agrupados em cestas 
básicas a serem distribuídas 
a famílias em situação de vul-

nerabilidade social, agravada 
nos últimos dias pela crise 
causada pela quarentena de 
prevenção a Covid-19.

“Temos muitas famílias 
cadastradas no Fundo Social 
e estamos agindo na distribui-
ção de alimentos em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que tem 
a lista de famílias inscritas no 
Cadastro Único. Nossa mis-
são é dar suporte a famílias 
carentes para que não falte co-
mida na mesa”, disse o chefe 
de gabinete.
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Aline Tayná de Carvalho 
Barbosa Rodrigues
Psicóloga Escolar no 

Instituto Canção Nova em 
Cachoeira Paulista (SP).

Célia Parnes
Secretária de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo

Uma crise para gerir com 
determinação e rumo

Como interpretar a realidade 
atual? Como construir soluções rá-
pidas e capazes de preservar e efeti-
var direitos? Como enfrentar tantas 
novas demandas emergentes?

Os valores que fundamentam 
a concepção da política social 
não têm a pretensão de uma mis-
são milagrosa, mas são os que 
nos fazem vislumbrar conceitos 
e alternativas de ações coletivas, 
adotando uma modalidade reso-
lutiva para as questões sociais, 
que nos impulsionam na direção 
de respostas sólidas às novas es-
pecificidades do tema.

As atuais transformações de 
um mundo globalizado e infecta-
do com esse novo vírus exigem a 
superação de olhares ultrapassa-
dos, já que garantia à vida é o in-
teresse primordial rumo a todos 
os segmentos da coletividade.

Com essa filosofia o signifi-
cado do trabalho da Secretaria 
de Desenvolvimento Social na 
esfera estadual, tem o objetivo 
de garantir não apenas os direi-
tos de cada cidadão, mas fazer 
a diferença especialmente para 
grupos em situação de vulnera-
bilidade e risco social.

A contribuição social do Es-
tado é primeiramente transfor-
mar o fundo público em recursos 
financeiros aplicáveis na redistri-
buição em políticas sociais, per-
mitindo dinamizar a atuação em 
campo, criando contato e aces-
so a bens e serviços vitais, em 
execução direta e primordial de 
atendimento, com eficiente coor-
denação e transparência. 

Deve ainda à secretaria, en-
carregar-se de capacitar gesto-
res e monitorar a execução dos 
planos nos municípios para que 
novas ações sejam colocadas 
em prática em curto prazo, ga-
rantindo execução de ponta.

Com essa filosofia e dentro des-

se contexto foram iniciados os pro-
cessos de um trabalho de aproxima-
ção e contato direto com moradias, 
barracos e, também, aglomerados 
habitacionais subnormais, cravan-
do o programa Alimento Solidário 
diretamente no âmago de um mi-
lhão de famílias entre as mais fragi-
lizadas da população.

Esse programa tem base em 
análise técnica e estatística dos 
cadastros de pessoas em situação 
de vulnerabilidade, direcionando 
as entregas do programa compati-
bilizadas com as características de 
extrema pobreza dos beneficiários.

Levando em conta os índices 
de incidência e visando minorar 
os efeitos e propagação do co-
ronavírus através, também, da 
alimentação, a secretaria elabo-
rou a cesta de alimentos que se 
diferencia da tradicional, já que a 
mesma vem suprida com alimen-
tos de alto teor proteico, confor-
me orientação e laudo técnico da 
nutricionista chefe do Hospital 
Israelita Albert Einstein, a ser en-
tregue nos equipamentos de apoio 
da assistência social do Estado, 
evitando filas e aglomerados.

Desenvolver o Bem-Estar 
Social é uma estrada de mão 
dupla, ou seja, a ação em prol 
de pessoas que necessitam de 
algum tipo de benefício provoca 
um incomensurável retorno de 
apoio pautado na cidadania. 

A adesão de particulares e 
empresários que estão participan-
do com entusiasmo em reuniões 
virtuais com o governador João 
Doria, tem conseguido prover a 
famílias fragilizadas, a força e re-
sistência necessárias para que se 
mantenham em isolamento, com 
saúde, defesas em alta, perspecti-
vas favoráveis e justiça social.

Crônica de várias mortes anunciadas
Mestre em Direito Penal pela PUC/SP, também professor universitário de Direito Penal e Prática Penal, e 
advogado criminalista, Euro Bento Maciel Filho reflete e detalha sua opinião e seus ensinamentos sobre o 
momento delicado atravessado pelas administrações públicas durante a pandemia do coronavírus. Segue.

Infelizmente, a “onda” da 
pandemia causada pelo novo 
coronavírus atingiu o Brasil. 
E, com ela, também chegaram 
as funestas consequências da 
doença, tais como as mortes, o 
isolamento social, a lotação dos 
hospitais e, claro, os graves pro-
blemas econômicos.

Contudo, antes que a doença 
aportasse em terras tupiniquins, é 
fato que tivemos tempo de sobra 
para nos preparar. Afinal, foram 
meses observando e assistindo 
tudo aquilo que ocorria na Ásia 
e, depois, na Europa.

A partir das experiências ado-
tadas nos demais países, já se po-
dia prever, com certa antecipação, 
o que iria ocorrer por aqui quando 
o vírus chegasse. Ou seja, ine-
gavelmente, o Governo teve um 
período razoável para elaborar, 
organizar e, principalmente, pro-
por uma estratégia de combate à 
Covid-19 e aos seus efeitos.

Contudo, seguindo à risca 
aquilo que faz o brasileiro, dei-
xamos tudo para a última hora. 
Aliás, a bem da verdade, sequer 
encontramos o caminho mais 
adequado para combater a doen-
ça, afinal, enquanto o Governo 
Federal insiste numa determina-
da política de saúde, é fato que os 
governos estaduais, quiçá porque 
vivenciam o problema mais de 
perto, pregam métodos absoluta-
mente opostos.

De toda forma, visando alcan-
çar essa organização que nunca 
tivemos, é bom dizer que, ainda 
no início de fevereiro, justamente 
para que o país pudesse se pre-
parar para a doença, foi publica-
da a Lei 13.979/2020, cujo texto 
regulamenta a adoção de medidas 
específicas para “o enfrentamento 
da emergência de saúde pública 

de importância internacional de-
corrente do coronavirus”.

Entre as medidas adotadas, 
merece destaque aquela previs-
ta no seu artigo 4º, que prevê, 
textualmente, a possibilidade de 
ocorrer a “dispensa de licitação 
para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insu-
mos destinados ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública”.

É evidente que a excepciona-
lidade do momento que atraves-
samos demanda medidas tam-
bém excepcionais. Desta forma, 
por mais que fosse estranho dar 
essa “carta branca” aos gestores 
públicos, seria mesmo impensá-
vel exigir um (demorado) pro-
cesso formal de licitação para a 
compra de máscaras, luvas, apa-
relhos médicos, respiradores. etc. 

Realmente, da forma avas-
saladora como a pandemia nos 
atingiu, fica fácil perceber que, 
caso fosse preciso seguir as exi-
gências da Lei de Licitações, o 
nosso (já elevado) número de 
mortos seria muito maior.

Daí, portanto, ser forçoso 
reconhecer que o afrouxamento 
da Lei de Licitações foi mesmo 
uma medida salutar, uma vez que 
permite uma atuação mais rápi-
da e eficaz dos administradores 
públicos diante das urgências do 
momento.

De toda forma, como tivemos 
um bom tempo para prepararmos 
nossas defesas, imaginava-se, 
dentro de um ideal de gestão 
pública, que as medidas de pre-
venção e combate ao coronavírus 
fossem adotadas antes da pande-
mia atingir o país.

Assim, o uso da “dispensa 
de licitação” poderia ficar restri-
to apenas às questões realmente 
urgentes e, principalmente, pon-

tuais.
Entretanto, na esteira do 

enorme despreparo até aqui de-
monstrado pela presidência da 
República, que chegou ao cú-
mulo de trocar dois Ministros da 
Saúde, bem no meio do furacão, 
boa parte dos governos estaduais 
também não se preparou adequa-
damente para conter a propaga-
ção do vírus.

Com efeito, muito por conta 
da absoluta ausência de uma po-
lítica de saúde pública ordenada 
e unificada, eis que existe total 
desconexão entre a presidência e 
os Estados, é certo que a maioria 
dos governadores só atinou para 
a gravidade do problema quando 
o vírus já batia a sua porta.

Foi aí, então, que muitos 
deles, porque fortemente pres-
sionados pela população para 
aprimorar e aparelhar as equipes 
de saúde, viram-se obrigados, de 
um lado, a construir, às pressas, 
hospitais de campanha e, de ou-
tro, a “sair às compras” para ad-
quirir respiradores, ambulâncias, 
máscaras e demais itens neces-
sários para melhor combater o 
novo coronavírus.

Enfim, por conta de uma ab-
soluta incapacidade de prever o 
óbvio, muitos agentes públicos 
foram compelidos a se valer do 
excepcional afrouxamento da 
Lei de Licitações para suprir as 
suas necessidades locais.

Contudo, como consequência 
direta de tamanho desgoverno, 
fato é que, sob o binômio “ur-
gência x facilidade”, inúmeros 
abusos passaram a ocorrer nas 
compras dos insumos necessá-
rios para o combate da doença.

Infelizmente, tal fenômeno não 
chega a surpreender, afinal, uma 
vez autorizada a dispensa de lici-

tação, o caminho ficou bem mais 
fácil para que os oportunistas vol-
tassem a atacar o erário público.

As tais compras emergenciais 
tornaram-se uma alternativa van-
tajosa para empresários (e, em 
alguns casos, também para mem-
bros da administração pública) 
inescrupulosos, os quais vêm ob-
tendo grandes vantagens a partir 
da desgraça alheia.

Com efeito, desde compras 
superfaturadas, até a aquisição de 
respiradores que ou nunca foram 
entregues, ou chegaram quebra-
dos e com defeito, a farra com o 
dinheiro público tem sido enorme.

É evidente que, uma vez de-
monstrado o dolo de lesar o erá-
rio, tais comportamentos acabam 
tipificando delitos, tais como pe-
culato, corrupção (ativa e passi-
va), organização criminosa, este-
lionato, lavagem de dinheiro, etc.

Cabe, então, aos órgãos de 
controle e repressão ao crime, 
coibir esse tipo de fraude, para 
assim assegurar, primeiro, que 
o dinheiro público não seja mal 
utilizado e, segundo, que, em 
restando provadas as fraudes e os 
desvios, sejam os valores devi-
damente recuperados, para assim 
permitir a sua correta aplicação.

Por fim, cumpre ainda dizer 
que a recente Medida Provisória 
n. 966/2020, tão criticada pelo fato 
de alforriar agentes públicos de 
suas responsabilidades, civil e ad-
ministrativa, “por ação e omissão 
em atos relacionados com a pan-
demia da covid-19”, não se aplica 
aos crimes por eles eventualmente 
praticados. Isso porque, consoante 
expressa previsão constitucional 
(art. 62, §1º, inciso I, “b”), as me-
didas provisórias (ainda bem!) não 
podem versar sobre matéria penal 
e processual penal.

Desafios no ensino remoto
É evidente que os transtornos 

que a pandemia do novo coro-
navírus tem acarretado na vida 
diária de toda a população – o 
isolamento, as dúvidas, o medo, 
a questão financeira e muitas in-
certezas quanto ao futuro, têm 
preocupado as famílias.

A continuidade do cronogra-
ma escolar, por exemplo, tem se 
destacado, não só por evidenciar 
as diferenças entre o sistema pú-
blico e privado, mas pela dificul-
dade que muitas instituições têm 
encontrado para dar o suporte 
pedagógico necessário através 
do sistema remoto.

Isso se explica porque se 
tornou predominante um meca-
nismo que até então nunca tinha 
sido necessário para as escolas 
de nível básico, e com isso, tem 
exigido de tantas famílias um 
processo de adaptação e supera-
ção em diversas situações, que 
têm desestruturado e exigido 
muitas respostas que ninguém 

estava preparado para dar.
Diante disso, é importante des-

tacar a educação e as novas pro-
postas metodológicas educativas 
que buscam, neste período, ameni-
zar os prejuízos que a ausência das 
aulas presenciais podem trazer aos 
alunos de nível básico.

Muitos  não têm maturidade, 
responsabilidade ou condições 
fundamentais para se comprome-
ter em assistir às videoaulas ou 
realizar as atividades sozinhos, 
sendo necessário o suporte dos 
pais ou responsáveis, realidade 
que acaba exigindo deles uma 
reestruturação quanto ao tempo 
de trabalho e o auxílio aos filhos.

O papel principal dessa rees-
truturação é o suporte e a orien-
tação que deve partir da escola 
para com os pais, explicando 
de forma clara e objetiva como 
o processo irá ocorrer, além de 
responder dúvidas que podem 
surgir ao longo do tempo, sem se 
esquecer que o foco é facilitar o 

processo de aprendizagem.
Para que a parceria escola/famí-

lia aconteça de forma eficaz, é mui-
to importante que as funções sejam 
estabelecidas, visto que a educação 
é uma ciência que exige preparo, 
disciplina e planejamento.

Ou seja, o papel do professor 
e da escola é oferecer um supor-
te técnico, profissional sobre os 
conceitos e conteúdos trabalha-
dos durante as aulas, enquanto 
os pais irão auxiliar os filhos e os 
professores com um retorno so-
bre a experiência em casa, para 
que seja construída uma apren-
dizagem significativa e os laços 
afetivos não se percam.

Quando os pais “assumem” o 
lugar do professor outros fatores 
vêm à tona, como as questões 
afetivas, emocionais, de autori-
dade, que, se não forem bem ad-
ministradas, podem atrapalhar o 
processo de aprendizagem.

Essa realidade de ensino remo-
to é totalmente nova e por isso ain-
da existem muitas lacunas, muitas 
falhas por parte dos pais, da escola, 
do governo e do sistema educacio-
nal em si, pois não estavam prepa-
rados para essa situação, principal-
mente, por vir como um método 
educacional predominante e não 
como um mecanismo complemen-
tar às aulas presenciais.

Por isso, é interessante que os 

pais estruturem, junto a seus filhos, 
uma rotina de estudos, para que os 
estudantes possam desenvolver a 
autonomia necessária na prática 
escolar e, consequentemente, para 
que consigam administrar bem o 
tempo, já que muitos pais também 
estão trabalhando de casa.

O mais importante de todo esse 
processo é integrar a criança e dar a 
ela a responsabilidade de construir, 
junto com os pais, essa rotina, tendo 
consciência de que para que tudo 
funcione bem, ela também precisa 
fazer a sua parte e, com isso, pouco 
a pouco ir amadurecendo em seu 
protagonismo, no processo de ensi-
no e aprendizagem.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você, você só será criticado por alguém que esteja fazendo menos.” (Steve Jobs)

Robert Silva e Jennyffer Pyetra são os vencedores do concurso 
Garoto & Garota Beleza do Bem 2020. A votação aconteceu online 

através de redes sociais, e além do mais os candidatos tinham a missão 
de arrecadar alimentos não perecíveis e agasalhos. A ação solidária 
rendeu 4 mil itens que serão distribuídos para famílias e entidades 

cadastradas no próximo sábado (23). A realização foi da Agência 2 D Models 
dos produtores Deividy Wender e Diego Zampieri. Bela iniciativa!!!

Gabriel Motta de Oliveira comemorou seus 
14 anos na segunda-feira, dia 18, recebendo 

todo carinho de familiares e amigos.

Ontem (21) Pamella Suleiman Mori brindou mais um aniversário. A data 
especial foi cheia de carinho do esposo Enricco e da filha Melissa (foto), 

de seus pais, irmãos e familiares. Parabéns Pam!

A microempresária do ramo alimentício, Keila Márcia 
Vieira Mendes, completa seus 49 anos hoje (22). A 

apaixonada por animais passa o dia recebendo o cari-
nho das filhas Francini e Francielli, e rodeada de seus 

seis yorkshire e seu gato. Parabéns!

Parabéns para Alexandre Rabelo Machado que brinda idade nova amanhã (23), onde o carinho especial 
ficará por conta da filha Julia, do maridão Jose Augusto (foto), amigos e familiares. Felicidades Alê!

Amanhã (23) é dia de festa para Rosa Lu-
cinda que celebra mais um ano de vida. A 
mineira de Uberaba que adotou Barretos 

como sua cidade do coração, receberá 
na data especial muito carinho dos filhos 
Anderson e Gustavo, da neta Ísis, familia-

res e amigos. Tudo de bom Rosinha!

O último domingo (17), foi de parabéns e muita festa para o analista de sistemas, José Roberto 
Rosa Júnior que virou mais uma folhinha do calendário da vida. Ele foi muito cumprimentado 

pelos amigos, familiares e pela esposa Tamara. Felicidades José Roberto!
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Deputado Sebastião Santos destaca 
a importância do Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes

Como coordenador da 
Frente Parlamentar em Defesa 
ao Conselho Tutelar do Estado 
de São Paulo, o deputado esta-
dual, Sebastião Santos (Repu-
blicanos), tem batalhado sem-
pre a favor de ações em prol 
de projetos que beneficiem as 
crianças e adolescentes.

No dia 18 de maio de 
2020, quando se comemorou 
o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescen-
tes, o parlamentar enfatizou o 
empenho dos conselheiros tu-
telares do Estado, na preven-
ção de diversos casos de abu-
sos e exploração de menores.

“Há mais de 20 anos traba-
lhamos interruptamente para 
que essas ações contra crian-
ças e adolescentes jamais per-
cam o foco. Vários ações e 

projetos que já desenvolvemos 
desde o ano 2000, quando fui 
vereador em São José do Rio 
Preto e Mirassol, onde cria-
mos leis que apoiam a semana 
do dia 18, com ações e mobili-
zações em prol da lei federal”, 
lembra Sebastião Santos.

Segundo informações do 
projeto “Disque 100”, dados 
de anos anteriores o núme-
ro de denúncias relacionadas 
a crianças e adolescentes foi 
de 80,4 mil em 2015, 76,1 mil 
em 2016, 84 mil em 2017 e 
76,2 mil em 2018.

“Os casos de abuso e ex-
ploração de menores são as-
sustadores. Mas é importante 
destacar que ainda existem ví-
timas que estão caladas, com 
medo e, em consequência, 
não aparecem nas estatísticas. 
Temos que nos conscientizar 

e alertar nossos jovens e adul-
tos sobre este crime, e tam-
bém destacar a importância de 
denunciar uma vítima ou um 
abusador, seja ele quem for”, 
destacou Santos. 

De acordo com dados di-
vulgados pelo Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos, denúncias 
realizadas em 2018, mais de 
17 mil foram de violência se-
xual envolvendo crianças e 
adolescentes.

Destas, 13,4 mil foram 
de abuso sexual e 3,6 mil de 
exploração sexual. O abuso 
abrange violações de cunho 
sexual com meninos e meni-
nas. O abuso chega a ser de 
70% por parte de parentes, 
como pais, mães e padrastos; 
sendo a maioria das veze o 
abuso ocorre dentro de casa.

O deputado Sebastião Santos durante evento realizado em Barretos em 2019

TCU autoriza renovação de contrato 
de concessão da malha paulista com a 
concessionária Rumo por mais 30 anos

Na última quarta-feira 
(20) o Ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Augusto Nardes, assinou de-
cisão que autoriza o Governo 
Federal a dar continuidade ao 
processo de renovação anteci-
pada do contrato de concessão 
da malha ferroviária paulista, 
por mais 30 anos, onde serão 
investidos R$ 6 bilhões.

O relator do processo, Au-
gusto Nardes, afirmou estar de 
acordo com os ajustes realiza-
dos pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
no processo e apontados pela 
área técnica do tribunal, libe-
rando a agência a dar prosse-
guimento à assinatura do con-

trato com a Rumo Logística.
Em resposta aos questio-

namentos realizados pelo ve-
reador Paulo Correa (PL) em 
fevereiro de 2020, o Ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, encaminhou 
ofício da ANTT informando 
que, de acordo com o caderno 
de obrigações, a concessio-
nária Rumo terá o prazo de 4 
anos contados da data da assi-
natura do termo aditivo, para 
modernização e recuperação 
dos trechos Araraquara/Pra-
dópolis/Barretos/Colômbia.

“Um processo que se ar-
rasta há anos e que chega à 
fase final. Sendo o contrato 
assinado, a Rumo Logística 

tem obrigações e prazos para 
recuperação e modernização 
da malha paulista, especifi-
camente nos trechos Arara-
quara/Pradópolis/Barretos/
Colômbia. Destaco o empe-
nho do Ministro da Infraestru-
tura Tarcísio Gomes de Frei-
tas, da concessionária Rumo, 
em nome do diretor regula-
tório e institucional, Guilher-
me Penin, pela persistência 
em concretizar esta antecipa-
ção de contrato, bem como o 
empenho do deputado federal 
e presidente da Frente Parla-
mentar Mista de Infraestru-
tura Viária e Mobilidade Ur-
bana, Márcio Alvino (PL)”, 
disse Paulo Correa.

Secretário participa de oficina com 
Regiões Turísticas de São Paulo

Representando os 10 mu-
nicípios da Região Turística 
Águas Sertanejas, o secretá-
rio de Turismo de Barretos, 
Adriano Santos, participou 
no último dia 14, da Ofici-
na com as Regiões Turísticas 
“Plano de Retomada do Turis-
mo Paulista, realizada por vi-
deoconferência pelo Governo 
Paulista, através da Secretaria 
Estadual de Turismo.

Além de Barretos, Adriano 
representou Bebedouro, Co-
lina, Guaraci, Guaíra, Monte 
Azul Paulista, Olímpia, Piran-
gi, Tabapuã e Viradouro.

“Foi uma reunião muito 
produtiva com troca de ideias 
e contribuições de diversas re-
giões e cidades para um me-

lhor planejamento da retoma-
da do turismo no Estado de 
São Paulo”, observou Adria-
no Santos.

A oficina teve participação 
de 49 regiões. O objetivo foi de 
identificar oportunidades para 
o desenvolvimento do turis-
mo paulista e elaborar cenários 
pós-pandemia da Covid-19. Os 
resultados dos trabalhos farão 
parte do “Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Turismo 
Paulista – Retomada”.

“Um dos pilares desse pro-
cesso é a participação conjunta 
e articulada entre os diversos 
atores da cadeira de valor do 
turismo, do poder público e da 
iniciativa privada e o planeja-
mento ajudará no retorno res-

ponsável e sustentável das ati-
vidades após a crise, de modo 
que o turismo contribua para 
geração de riqueza, emprego e 
desenvolvimento social”, afir-
mou Vinícius Lummertz, se-
cretário estadual de Turismo.

No último dia 19, a secre-
taria reuniu o trade turístico 
com o mesmo objetivo: deta-
lhar o plano de ação e alinhar 
as expectativas para o futuro.

As 49 regiões turísticas do 
Estado reúnem 354 de muni-
cípios, divididos em áreas de 
acordo com aspectos comple-
mentares que as identifiquem 
como destinos únicos. Além 
dos representantes dessas re-
giões, participaram também 
os técnicos da secretaria.

Euripinho pede instalação de 
bicicletários no centro da cidade

Há uns dois anos existia 
um bicicletário duplo na es-
quina da avenida 21 com a rua 
20 e outro, simples, na rua 20, 
confluência com a avenida 23.

Porém, a administração 
foi retirando esses bicicletá-
rios. Primeiro foi removido o 
que estava instalado na rua 20 
com a avenida 23. Posterior-
mente, o bicicletário duplo 
que existia na avenida 21 foi 
transferido para a rua 20, sen-
do instalado um de cada lado 
da via. Em seguida, foram re-
movidos esses dois últimos.

Através de reclamações de 
usuários que usavam esses bi-
cicletários, o vereador Olímpio 
Jorge Naben, Euripinho, soli-

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do Es-
tado abriu mais 10 mil vagas 
para cursos online e gratuitos 
de qualificação profissional 
do programa Novotec Virtual. 
As inscrições devem ser feitas 
até o dia 31 de maio pelo site 
www.novotec.sp.gov.br.

A oportunidade é para que 
os jovens da rede pública es-
tadual possam estudar e ad-
quirir profissionalização mais 
rápida, na modalidade de En-
sino à Distância (EAD), du-
rante o período de recomen-
dação pelo isolamento social 
como medida de prevenção 
ao Coronavírus (COVID-19).

As aulas têm duração de 
80 horas e serão oferecidas 

através da plataforma da Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp), que 
dará acesso a oito cursos onli-
ne, dessa vez com quatro op-
ções inéditas em áreas de ges-
tão, tecnologia de informação 
e idiomas. São eles: Lógica de 
Programação; Banco de Da-
dos; Desenvolvedor Web; De-
senvolvedor Mobile; Gestão 
Administrativa; Planejamen-
to Empresarial; Finanças para 
Empresas; e Espanhol Básico.

A convocação dos candida-
tos selecionados ocorrerá por 
e-mail. As aulas têm previsão 
de início no dia 8 de junho e 
os cursos virtuais deverão ser 
concluídos em até três meses. 
Para receber o certificado do 

Centro Paula Souza, o aluno 
deve completar a carga horária 
total do curso virtual.

CURSOS DE INGLÊS
Os alunos que realizaram 

inscrições para as modalida-
des do programa Novotec, in-
cluindo o Novotec Virtual e 
os estudantes do Novotec In-
tegrado, podem aproveitar a 
chance de se inscrever e fazer 
um curso de inglês por meio 
da plataforma EF – Educa-
tionFirst. As inscrições po-
dem ser realizadas pelo site 
www.novotec.sp.gov.br.

São 17 mil vagas em curso 
online e gratuito do idioma aos 
alunos do ensino médio da rede 
pública estadual, EJA e con-
cluintes de dezembro de 2018.

citou ao Executivo Municipal 
para se instalar bicicletários no 
trecho abrangido pelas ruas 22 
e 20 com as avenidas 21 e 23, 
na área central da cidade.

O vereador pede ainda a 
instalação, ao menos, de um 
bicicletário no trecho citado, 
tendo em vista o fiel cum-
primento à Lei Municipal nº 
5.503, de 21 de dezembro de 
2017, que obriga a criação de 
estacionamentos para bicicle-
tas em locais de grande fluxo 
de pessoas em todo o municí-
pio de Barretos.

“Peço o cumprimento da 
minha lei que obriga a criação 
de estacionamentos para bici-
cletas em locais de grande fluxo 

de pessoas em todo o municí-
pio de Barretos e o centro co-
mercial é um importante local 
do qual a lei abrange, justamen-
te para dar segurança à camada 
mais desfavorecida da popula-
ção que tem a bicicleta como o 
principal meio de transporte”, 
reforça o vereador.

Programa Novotec Virtual abre 
mais 10 mil vagas para alunos do 

ensino médio da rede estadual
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A Igreja celebra no dia 31 
de maio, a Solenidade de Pen-
tecostes. A data tem um cará-
ter ainda mais especial para 
a Diocese de Barretos, pois 
nesse dia comemora o seu 
patrono diocesano, o Divino 
Espírito Santo.

Pela primeira vez, desde 
que a Igreja Particular de Bar-
retos foi criada há 47 anos, esta 
será a primeira vez que esta 
comemoração não terá a parti-
cipação dos fiéis na tradicional 
Missa da Unidade Diocesana.

Este ano, a missa presidida 
pelo bispo diocesano, dom Mil-
ton Kenan Júnior, será celebra-
da às 9h30, com transmissão ao 
vivo pelo Facebook e YouTube 
da diocese, direto da Catedral 
Divino Espírito Santo. Partici-
parão a equipe de liturgia e pa-
dres da cidade de Barretos.

As paróquias serão convi-
dadas a compartilharem em 
suas páginas de Facebook o 
link da transmissão para que 
assim, toda a diocese, mesmo 
que de forma digital, esteja 
unida nesta data.

“A cada ano, a Diocese de 
Barretos celebra na festa de 
seu patrono, o Divino Espí-

O Dia Nacional de Com-
bate ao abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Ado-
lescentes foi comemorado na 
última segunda-feira, 18 de 
maio, em Barretos.

Mesmo estando em tempos 
de pandemia, onde manifesta-
ções, aglomerações, palestras e 
coisas do gênero são proibidas 
por medidas de segurança, vi-
sando evitar o contágio do Co-
vid 19, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, através 
do CREAS (Centro de Refe-
rência Especializado de As-
sistência Social), não deixou a 
importante data passar em vão.

Em parceria com o SAAE 

(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto), a secretaria distri-
buiu folhetos de conscienti-
zação, retratando temas como 
violência sexual, formas de 
violência sexual, abuso sexual 
e canis de denuncia.

A equipe de leituristas do 
SAAE, ao passar pelas residên-
cias já realizavam a entrega dos 
folhetos. Os informativos, tam-
bém, foram encaminhados para 
o Conselho Tutelar e o próprio 
CREAS, para que as equipes 
também possam utilizá-los na 
busca da conscientização das 
pessoas e da disseminação do 
conhecimento referente ao tema

De acordo com dados le-

vantados pelo CREAS, de 
janeiro a dezembro de 2019 
foram atendidos 34 casos de 
crianças e adolescentes víti-
mas de abuso e exploração 
sexual. De janeiro a maio de 
2020, já foram atendidos nove 
crianças e adolescentes.

“Uma triste realidade que, 
infelizmente, se agrava ainda 
mais em tempos de isolamen-
to social, sendo necessário o 
empenho de toda a sociedade 
para erradicar, de vez, esse 
mal que atinge nossas crian-
ças e adolescentes”, afirmou 
a secretária municipal de As-
sistência Social e Desenvolvi-
mento Humano, Kelly Brito.

A Caixa Econômica Fe-
deral confirmou que come-
çou, nesta semana, a pagar 
a segunda parcela do auxílio 
emergencial do Governo Fe-
deral, destinado a trabalha-
dores informais e pessoas de 
baixa renda, inscritos do ca-
dastro social do governo e no 
Bolsa Família.

Em Barretos, as pessoas 
beneficiadas com o auxílio 
contam com estrutura de ten-
das, cadeiras, água e organi-

zadores de fila, com distribui-
ção de senhas, para aguardar 
o atendimento presencial na 
agência da Caixa da rua 20, 
no centro, com mais conforto.

A estrutura foi montada pela 
prefeitura, por meio da união 
de forças das secretarias muni-
cipais de Assistência Social e 
Ordem Pública, com a Defesa 
Civil, numa parceria proposta 
pela gerência regional da Caixa 
Econômica Federal.

A secretária municipal de 

Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, Kelly Brito, 
informou que “o pessoal da se-
cretaria, funcionários da caixa, 
agentes municipais e pessoal 
de apoio, estará disponível 
para organizar a fila, distri-
buir água para as pessoas que 
aguardam, muitas vezes por 
horas, o atendimento”.

A secretária disse, tam-
bém, que “a estrutura estará 
a disposição enquanto for ne-
cessário”, finalizou.

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes é marcado por ação de conscientização

Unidade Diocesana de Barretos 
será celebrada de modo virtual na 
Solenidade de Pentecostes 2020

rito Santo, que coincide com 
a Solenidade de Pentecostes, 
a Missa da Unida, que nasce 
da força do Espírito Santo que 
age no meio de nós. Neste ano, 
nós iremos celebrar a Missa 
da Unidade de uma forma di-
ferente e nova”, explicou dom 
Milton Kenan Júnior.

“Embora distantes, ainda 
impossibilitados de nos en-
contrar, estaremos celebrando 
a unidade porque estamos uni-

dos: unidos a Cristo. Unidos 
pela força do espírito que vence 
as distâncias e nos torna mem-
bros de um mesmo corpo. Fica 
o convite para que todos os 
diocesanos participem através 
da Live da diocese, com link 
compartilhado pelas paróquias, 
desta celebração eucarística na 
qual celebramos a festa do Di-
vino Espírito Santo, patrono da 
Diocese de Barretos”, expres-
sou o bispo diocesano.

Estrutura no calçadão serve de apoio 
a fila do auxílio emergencial da Caixa

Parceria entre prefeitura e Caixa tem objetivo de dar mais 
conforto aos beneficiados que esperam atendimento presencial

Advogado explica como negociar 
empréstimos e refinanciamento 

em meio a pandemia
Dr. Paulo Akiyama destaca que embora os bancos apresentem opções 

de pagamento flexíveis é necessário estar atento para evitar a inadimplência
Com todas as situações que 

o mundo está vivendo, além de 
muita cautela com a saúde, o 
momento também pede cuida-
dos financeiros. Empresários 
e pessoas físicas têm passado 
por diversas dificuldades en-
volvendo dinheiro, uma vez 
que boa parte de todo o comér-
cio, indústrias e outros setores 
não podem abrir, gerando de-
semprego e falta de renda.  Por 
esse motivo, é o tempo ideal 
para procurar o seu banco e 
negociar dívidas, procurando 
maneiras de diminuir o impac-
to da COVID-19 no seu plane-
jamento financeiro.

A peste da COVID-19 não 
se instala no ser humano, mas 
também naquele ser que traz a 
geração de recursos, levando 
ambos a UTI e com enorme 
risco de letalidade.

Para isso, o advogado 
Paulo Akiyama oferece algu-
mas dicas que podem ajudar 
a barganhar taxas e emprés-
timos. “O cliente dos bancos 
é o patrimônio mais valoroso 
da instituição, pois é quem 
investe ou toma recursos, ge-
rando meios de receitas. Já 
estava na hora dos bancos se 
conscientizarem e flexibilizar 
as negociações, diminuindo 
tarifas ou aumentando os pra-
zos para pagamentos”, relata.

Desde o início da pande-
mia, muitas instituições fize-
ram campanhas enaltecendo a 
ajuda que tem oferecido para 

os correntistas, mas é impor-
tante se atentar às condições 
impostas para que esses bene-
fícios aconteçam. Um exem-
plo é o período de 60 dias para 
pagamentos de empréstimos 
pessoais, que na verdade são 
válidos apenas para clientes 
que estejam em dia com as 
parcelas. Quanto ao restante, 
que podem ter sido afetados 
pela situação e com renda 
reduzida, são encaminhados 
para a negociação com em-
presas terceirizadas e taxas de 
juros ainda mais altas do que 
eram inicialmente.

“Um dos principais pontos 
é procurar pelas instituições 
financeiras antes mesmo de 
ficar inadimplente e buscar 
por todos os meios negociar 
para mudar o perfil do endivi-
damento. Por agora, uma boa 
maneira de fazer isso é alon-
gando a dívida, lembrando 
que a retomada da economia 
pode ser mais lenta. Quando 
os ventos mudarem, é possível 
procurar maneiras de encurtar 
o tempo de pagamento a juros 
menores”, indica o advogado.

Também é essencial que, 
ao buscar recursos, empresá-
rios e pessoas físicas tenham 
um bom planejamento, com 
as futuras receitas e despesas 
destacadas. Com esses dados 
organizados, a negociação fica 
mais simples. Além disso, Aki-
yama ressalta a importância de 
solicitar condições de paga-

mento que sejam mais vantajo-
sas, incluindo uma carência de 
60 a 90 dias para pagamento. 
Bancos oficiais, como a Caixa 
Econômica e Banco do Brasil 
podem oferecer tarifas e juros 
factíveis devido a pandemia, 
por isso são boas opções.

O suporte de um bom ad-
vogado é bem vindo para 
entender cláusulas antes de 
assinar qualquer tipo de con-
trato de financiamento, mas 
o profissional recomenda um 
relacionamento estreito com o 
gerente responsável pela con-
ta mesmo pelo telefone, afi-
nal o trabalho dele é orientar 
a melhor maneira de seguir. 
“Para contornar esta situação 
o mais aconselhável é nego-
ciar e não se cansar, pois com 
certeza o banco não quer o 
cliente inadimplente e muito 
menos enfrentar uma possível 
ação por conta disso”, finaliza 
Dr. Paulo Akiyama.

SOBRE PAULO 
AKIYAMA

Paulo Eduardo Akiyama é 
formado em economia e em 
direito desde 1984. É pales-
trante, autor de artigos, sócio 
do escritório Akiyama Advo-
gados Associados e atua com 
ênfase no direito empresarial 
e direito de família. Para mais 
informações acesse http://
www.akiyamaadvogadosem-
saopaulo.com.br/ ou ligue 
para  (11) 3675-8600. E-mail 
akyama@akiyama.adv.br
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Deputado do Centrão defende 
Banco do Brasil e critica Guedes

O deputado federal, Ch-
ristino Áureo (PP-RJ), criti-
cou a declaração do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
que, durante reunião minis-
terial, teria dito que é preciso 
“vender logo a porra do BB” 
(Banco do Brasil).

Funcionário aposentado 
do banco, o deputado disse 
que “foi com um misto de 
incredulidade e surpresa” que 
ouviu as palavras “de baixo 
nível” de Guedes. “Ofenden-
do, obviamente, não somente 
aos servidores, aos funcioná-
rios, mas todos aqueles que 
respeitam o Banco do Brasil”.

MODERNIZAÇÃO?
Áureo disse que entende a 

necessidade de modernizar o 
Estado brasileiro e defendeu 
várias questões que atendem a 
premissa de modernização do 
Estado, mas, com relação à in-
tenção de venda do BB, o de-
putado foi enfático: “o senhor 
não vai conseguir fazer passar 
o processo de privatização do 
Banco do Brasil”, disse.

O deputado destacou a 
força do Banco do Brasil e 
lembrou que o setor agrope-
cuário do país se desenvolveu 
graças ao banco e concluiu 
dizendo que funcionários, 
técnicos e produtores vão 
se juntar e “fazer uma fren-
te muito grande. Seu projeto 
não vai passar ministro”.

OUTRAS CRÍTICAS
A declaração de Guedes 

também gerou críticas do 
ex-ministro Ricardo Ber-
zoini, que disse que “quem 
conhece Paulo Guedes sabe 
de suas limitações e da inca-
pacidade de pensar qualquer 
estratégia para enfrentar o 
porte da crise que vivemos”.

O coordenador da Co-
missão de Empresa dos Fun-
cionários do Banco do Brasil 

(CEBB), João Fukunaga, ava-
lia que as falas de Guedes se 
refletem na atuação do banco.

Para Fukunaga, “não pre-
cisava nem ouvir o que foi 
falado na reunião. Basta ver 
a tranquilidade com que Ru-
bem Novaes toca o banco, 
como se o Banco do Brasil 
fosse um banco privado, que 
em nenhum momento se co-
locou para contribuir com a 
solução do problema das fi-
las do auxílio emergencial”.

Para ele, “o BB está 
alheio a tudo isso que está 
ocorrendo com a Caixa e, 
mesmo com toda sua impor-
tância, se tornou um coadju-
vante”, completou.

A presidente da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT), Juvandia Moreira, 
também falou sobre o assunto.

“Não é a primeira vez que 
o Guedes deixa claro sua inten-
ção de privatizar o Banco do 
Brasil. O banco já tinha sido 
incluído na lista de empresas 
a serem privatizadas e depois 
houve o recuo por causa da 
repercussão que a declaração 
teve. Mas, sem falar em pri-
vatização, o banco vem sen-
do vendido aos poucos. Suas 
partes mais rentáveis já foram 
vendidas e vai chegar uma hora 
que vai ficar só o esqueleto”, 
disse. “Esta é a hora de a gente 
usar todas as formas possíveis 
para denunciar esta manobra e 
mostrar para a sociedade o que 
ela pode perder com a venda 
do banco”, completou.

Além dos ministros, os 
presidentes do Banco do 
Brasil e da Caixa Econômi-
ca Federal estavam presentes 
na reunião e tiveram a opor-
tunidade de ver e ouvir a de-
claração de Guedes ao vivo. 
(Fonte: Contraf)

Um levantamento divulga-
do na última quarta-feira (20) 
pelo Governo de São Paulo 
mostra que, em maio, o interior 
paulista chegou a um ritmo de 
crescimento no número de ca-
sos e mortes por covid-19, su-
perior ao registrado na região 
metropolitana da capital.

O estudo também desco-
briu que 74% das cidades do 
estado tem ao menos uma 
pessoa infectada pela doença. 
A revelação é de que o coro-
navírus chegou a todas as ci-
dades com população acima 
de 15 mil habitantes.

O estudo se concentrou em 
medir a disseminação da co-
vid-19 entre 30 de abril e 18 
de maio. Ele mostra que Presi-
dente Prudente é a cidade pau-
lista que mais apresenta novos 
casos. O crescimento foi de 
379%. Na sequencia, aparecem 
São José do Rio preto (309% e 
Ribeirão Preto (234%). Exis-
tem 15 cidades e regiões que 
aparecem antes da região me-

A pandemia provocada 
pela Covid-19 tem levado mi-
lhares de brasileiros a retarda-
rem o diagnóstico, tratamento 
e até cirurgia de câncer.

Estimativas das Socieda-
des Brasileiras de Patologia 
e de Cirurgia Oncológica re-
velam que, desde o início do 
isolamento social, cerca de 50 
mil brasileiros deixaram de 
ser diagnosticados com cân-
cer. Apenas no mês de abril, 
aproximadamente 70% das 
cirurgias desse grupo de pa-
cientes foram adiadas.

Ramon Andrade de Mello, 
médico oncologista, professor 
da disciplina de oncologia clí-
nica da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo) e da Es-
cola de Medicina da Univer-
sidade do Algarve (Portugal), 
alerta que os riscos do adia-
mento do diagnóstico e trata-
mento da doença são maiores 
do que os do novo coronavírus.

“Enquanto a Covid-19 tem 
índice de letalidade em tor-
no de 6% a 10% nas pessoas 

Interior de São Paulo supera capital no 
ritmo de infecção e mortes de coronavírus
Barretos é a cidade com maior avanço de vítimas fatais

Barretos possui 38 leitos de UTI e 16 leitos de enfermaria para atender 18 municípios da região
tropolitana da capital, onde o 
índice de contágio é de 108%.

Em relação aos óbitos, há 
seis regiões e cidades que re-
gistraram crescimento acima 
da Grande São Paulo.

Barretos é a cidade com 
maior avanço de vítimas fatais 
(267%), seguida de Araçatuba 
(260%) e São José do Rio Pre-

to (167%). A região metropoli-
tana da capital teve um aumen-
to de 104% de vítimas fatais.

A região fora da Grande 
São Paulo que mais preocupa 
é a baixada santista. Estudos 
comprovaram que a dissemi-
nação do coronavírus se deu 
pelas rodovias e o megaferia-
do na capital fez prefeitos de 

cidades turísticas reagirem.
O prefeito de São Sebas-

tião, Felipe Augusto (PSDB), 
criticou a medida com medo 
de moradores da Região Me-
tropolitana da capital viaja-
rem para a cidade. Outras ci-
dades pediram bloqueios nas 
estradas. (com informações 
do UOL)

Com forte atuação no in-
terior de São Paulo, o GR 
GROUP, importante player da 
indústria do turismo e entre-
tenimento do país, entregou, 
nesta semana, cinco toneladas 
de alimentos ao Hospital de 
Amor de Barretos.

A doação faz parte da po-
lítica de valorização das co-
munidades em que atuam. Em 
Barretos, o grupo está presen-
te desde 2016, quando se tor-
nou sócio do Barretos Coun-
try Thermas Park.

“Acreditamos muito no 
potencial de Barretos como 
polo turístico. O mundo pas-
sa por um momento difícil e 
apenas com a colaboração de 
todos podemos superá-lo”, 
afirma Winston Rezende, pre-
sidente do GR GROUP. 

“O Hospital de Amor é 
referência não apenas no tra-
tamento de câncer no Brasil, 
mas também na área de pes-
quisa. Ajudá-los é uma forma 
de retribuir tudo o que eles 
fazem para a comunidade”, 
completou o executivo.

Com renda oriunda de 
doações e de eventos benefi-
centes presenciais, o Hospital 
de Amor registrou expressiva 
queda de arrecadação desde o 
início da pandemia e das me-

GR GROUP doa cinco toneladas de 
alimentos para Hospital de Amor de Barretos

didas de afastamento social 
que impediram a reunião e 
aglomeração de pessoas.

“Uma grande rede de so-
lidariedade se formou rapida-
mente para ajudar o hospital e 
isso é reflexo de todo o amor 
que, de fato, eles represen-
tam”, comentou Winston.

Para o Hospital de Amor 
foram doadas cinco tonela-
das de alimentos durante a 
live dos AMIGOS, transmi-
tida pelo YouTube no dia 19 
de abril. “O cantor Leonardo 
é um grande amigo e fazer a 
doação por meio do show on-
line foi uma forma de também 
incentivar outras pessoas e 

empresas a ajudarem”, desta-
cou o executivo.

“Nós tivemos uma queda 
de cerca 11 milhões de reais de 
arrecadação por causa da crise 
e graças a pessoas e atitudes 
como essa, nós conseguimos 
manter as portas abertas”, afir-
ma Renato Junqueira, diretor fi-
nanceiro do Hospital de Amor.

Em Barretos, o GR 
GROUP doou também uma 
tonelada de alimentos para o 
asilo Vila dos Pobres, impor-
tante instituição de acolhi-
mento e cuidados de idosos, 
e mais uma tonelada aos co-
laboradores que residem na 
cidade. Além dos produtos 

que compõem a cesta básica, 
a doação incluiu grande quan-
tidade de frios e carnes.

Covid-19 faz 70% das cirurgias 
de câncer ser adiadas

O médico oncologista Ramon Andrade de Mello 
ressalta a importância do tratamento precoce da doença

acima de 60 anos de idade, o 
câncer de pulmão, por exem-
plo, pode alcançar 99% dos 
pacientes em qualquer idade 
nos casos sem diagnóstico e 
tratamento corretos”, comen-
ta o especialista.

O levantamento das enti-
dades médicas revelou ainda 
redução drástica de procedi-
mentos para diagnóstico des-
de março até esta semana.

Atualmente, foram regis-
tradas 5.940 biópsias reali-
zadas na rede pública de São 
Paulo. No mesmo período do 
ano passado, foram 22.680 
exames. O Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo (Icesp) 
registrou queda de 30% no nú-
mero de pacientes novos que 
procuram a instituição.

“O câncer deve ser consi-
derado emergência médica. 
Os adiamentos de diagnóstico 
e tratamento durante a pan-
demia podem provocar a ele-
vação do número de pessoas 
com doenças metastáticas 
nos próximos meses”, apon-

ta o professor da Unifesp. 
Ele lembra que os pacientes 
devem manter o isolamento 
social, mas precisam compa-
recer às consultas.

O especialista ressalta, 
ainda, que qualquer adiamen-
to deve ser conversado com 
o médico, que pode avaliar 
eventuais prejuízos. “Em 
muitos casos, o paciente não 
poderá adiar uma cirurgia ou 
iniciar quimioterapia. Uma 
espera de três meses, por 
exemplo, reduz significativa-
mente as chances de cura”, 
explica o médico.
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O metro quadrado fami-
liar é a sugestão do vereador 
Carlos Henrique dos Santos, o 
“Carlão do Basquete” (PSD) 
para flexibilização do funcio-
namento de restaurantes, lan-
chonetes e bares em Barretos.

“A proposta é que respei-

O MEC (Ministério da 
Educação) e o Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira) anunciaram que o 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) deste ano será 
adiado por 30 a 60 dias.

A prova, que estava previs-
ta inicialmente para novem-
bro, deve acontecer agora em 
dezembro ou janeiro de 2021. 

Em média, 5 milhões de can-
didatos participam do Enem. 
Até o momento, segundo o 
MEC, mais de 4 milhões fize-
ram a inscrição para o exame 
deste ano.

A nota diz ainda que o pe-
ríodo de inscrições para o exa-
me segue inalterado. O prazo 
para cadastro termina às 23h59 
desta sexta-feira, 22 de maio.

O texto também informa 

que o Inep realizará uma con-
sulta aos inscritos no exame, 
a ser realizada em junho, por 
meio da Página do Participante.

Segundo o MEC, a consul-
ta será feita para que os par-
ticipantes possam opinar so-
bre as datas de realização do 
Enem. O ministério informou 
que ainda não definiu quais 
opções de data serão apresen-
tadas aos candidatos.

No último dia 11teve início 
da terceira fase da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Gripe, que será dividida em 
duas etapas. A segunda etapa 
começou na última segunda-
-feira, dia 18, e vai até 5 de ju-
nho, incluindo os professores 
de escolas públicas e priva-
das, e pessoas de 55 a 59 anos.

De acordo com as autori-
dades de saúde pública, essa 
vacinação é a melhor forma de 
impedir que a população fique 
doente e tenha complicação. 

A estimativa é de que mais 
de 36 milhões de pessoas pre-
cisem tomar a vacina nessa 
fase da campanha e, para pro-
teger a população, existe um 
número mínimo a ser vacina-
do. Para que a população este-

Carlão do Basquete pede 
flexibilização na abertura de 
restaurantes e lanchonetes

tem a distância entre as me-
sas, além das demais medidas 
que garantam a segurança e 
evitem a transmissão da Co-
vid-19”, explicou o vereador.

Carlão disse que esta prática 
já está sendo adotada em alguns 
países da Europa. Ele ressaltou 

que, apesar de ser importante 
a adoção do isolamento social 
para combater a pandemia, fa-
mílias que convivem em suas 
casas já mantêm contato físico 
entre si, ficando isoladas ape-
nas do resto da comunidade, 
para contribuir com a diminui-
ção da transmissão da doença.

O vereador disse, também, 
que não haveria prejuízo para 
a saúde pública, se os estabele-
cimentos comerciais voltados 
ao ramo da alimentação pu-
dessem atender essas famílias, 
servindo-as no próprio estabe-
lecimento, desde que adotado 
o distanciamento seguro das 
mesas e demais medidas que 
forem cabíveis no caso.

Carlão do Basquete afir-
mou, ainda, que fez a solici-
tação ao prefeito, através de 
requerimento aprovado na 
sessão de segunda-feira (18) e 
aguarda manifestação. (Foto: 
Aquino José)

MEC decide adiar Enem por 30 a 60 dias
O prazo para cadastro termina às 23h59 desta sexta-feira, 22 de maio

Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe entra na terceira fase

ja protegida, a meta do Minis-
tério da Saúde é vacinar, pelo 
menos, 90% de cada um dos 
grupos prioritários.   

Em caso de fila, as pessoas 
dos grupos prioritários, de-
vem manter distância de dois 
metros da outra pessoa.
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