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Barretos está próxima da universalização do 
saneamento básico executado pelo SAAE

O município de Barretos 
dispõe de rede de água e es-
goto em quase todos os locais. 
Isso quer dizer que está pró-
xima da universalização dos 
serviços que são prestados 
pelo SAAE (Serviço autôno-
mo de Água e Esgoto).

Barretos encontra-se em 

uma situação extremamente 
privilegiada, pois, a popula-
ção do município é atendida 
com 98,70% de abastecimen-
to de água, 97,77% com a co-
leta e afastamento de esgoto, 
e 98,89% de coleta de lixo 
domiciliar. Com relação à 
infraestrutura interna dos do-

micílios barretenses, 97,05% 
possuem estrutura interna 
adequada. Os dados apresen-
tados indicam que Barretos 
atingirá a universalização do 
saneamento básico no muni-
cípio até o ano de 2022, ou 
mais tardar em 2023.

Profissionais de saúde alertam para 
riscos de tratamento de Covid 19 em casa
“Tratamento em casa com oxigênio pode agravar ainda mais o tratamento”, alertam médicos

Profissionais da saúde de Bar-
retos constataram um aumento de 
casos em que os pacientes estão 
se tratando em suas residências e 
procuram, tardiamente na maio-
ria das vezes, o apoio médico nos 
hospitais especializados.

“Estamos identificando 
através do SAMU, Hospital 
Nossa Senhora e Santa Casa, 
que estão chegando pacientes 
muito graves e com insuficiên-
cia respiratória muito aguda”, 
alertou o secretário municipal 
de Saúde, Kleber Rosa.

“O tratamento em casa com 
oxigênio não é uma terapia 
adequada porque pode agra-
var ainda mais o tratamento”, 
apontou o médico Paulo Mu-
zetti, coordenador do SAMU e 
intensivista em UTI.

“A intubação e a ventilação 
mecânica são procedimentos de 
rotina nos hospitais, não mata o 
paciente e sim é uma chance de 
sobrevivência”, esclareceu a mé-
dica Cristina Prata Amêndola, 
que é diretora médica do Hospi-
tal Nossa Senhora.

Idosos acima de 90 anos começam a ser 
vacinados contra covid a partir de segunda-feira

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde de 
Barretos, Kleber Rosa, quase 
6 mil profissionais de saúde 
já receberam a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19.

Segundo ele, “o cronogra-
ma de vacina adotado segue o 
Documento Técnico da Cam-
panha de Vacinação Contra 
a COVID-19 do Governo do 
Estado de São Paulo, atualiza-
do em 31 de janeiro de 2021”. 

Na próxima segunda-feira, 
dia 8, terá início a vacinação no 
grupo dos idosos, a partir de 90 
anos. Este grupo será vacinado 
nas Unidades de Saúde da Famí-
lia mais próximas às suas resi-
dências, UBSs e Are 1 (Postão).

Letícia Lemos anuncia formação do 
Conselho do Fundo Social de Solidariedade

A presidente do FSS (Fun-
do Social de Solidariedade), 
Letícia Lemos, anunciou nes-
ta quinta-feira (4), a formação 
de um conselho do órgão.

Fazem parte, além dela, 
Edna Maria Rocha, Débora 
Priscila Minaré Mussi, Lígia 
Oliveira Macedo Santana, Re-
nata Vieira Paiva, Célia Maria 
Abrão Sasdelli, Alexandra 
de Araújo Pereira, Marilda 
Tereza Sant’ana dos Santos, 
Andréia Pereira de Rezende 
e Sandra Salvi Lima Almado.

O Conselho do Fundo 
Social de Solidariedade tem 
as atribuições de fazer o le-
vantamento das principais 
necessidades e aspirações da 
comunidade, levantar recur-
sos humanos, materiais, finan-
ceiros, institucionais, definir e 
encaminhar soluções possíveis 
para os problemas levantados, 
promovendo articulações e 
atuando integradamente com 
unidades administrativas da 
prefeitura ou outras entidades 
públicas ou privadas.

“Estou muito feliz com a 
formação do conselho, pois 
são pessoas engajadas na so-
ciedade com o mesmo objetivo 
em servirmos o próximo e bus-
carmos soluções para irmos ao 
encontro das necessidades das 
famílias carentes e em vulne-
rabilidade. Na gestão da Paula 
Lemos o Fundo Social de So-
lidariedade fará um trabalho 
com coerência e transparên-
cia”, afirmou Letícia Lemos.

Idosos acima de 90 anos 
e acamados devem telefonar 
no telefone (17) 98210-2221, 
das 11 às 17 horas, e solicitar 

a vacinação domiciliar, in-
formou o secretário. Na foto, 
profissional prepara vacina 
contra covid-10 em Barretos.

Conforme anunciado 
na última sexta-feira, pela 
APEOESP em São Paulo, a 
entidade continua sinalizan-
do que os professores da rede 
estadual de ensino podem en-
trar em greve caso o governo 
paulista insista no retorno das 
aulas presenciais na próxima 
segunda-feira, dia 8.

A instituição defende que 
seja realizada a vacinação dos 
professores contra a Covid19 
antes do retorno às salas de aula.

O movimento foi confir-
mado neste meio de semana 
pela coordenadora da entida-
de em Barretos e região, Ana 

Cláudia Santos, em entrevista 
ao jornal O Diário.

A barretense aponta que a si-
tuação pode ser agravada se não 
houver a imunização dos profis-
sionais da educação estadual.

Segundo ela, até o final de 
semana estão previstas reuniões 
com representantes das subse-
des da APEOESP para definir a 
paralisação a partir da próxima 
segunda-feira, dia 8, até que os 
professores sejam vacinados.

“Se o governo insistir, os 
professores vão entrar em 
greve. Não existem condições 
de retomar as aulas neste mo-
mento”, argumentou.

Professores estaduais 
podem entrar em greve a 
partir de segunda-feira

“Mães Pretas” oferecem 
Oficina Presentes em fevereiro

O grupo “Mães Pretas” divulgou as datas e temas das 
oficinas que serão apresentadas neste mês de fevereiro, de 
forma online. Os ingressos para os interessados são ofereci-
dos pelos links na plataforma Simpla. As oficinas serão minis-
tradas por Jhenifer Conceição (palestrante de diversidade e 
empreendedorismo, além de orientadora de auto-maquiagem) 
e Tânia Tiágo (professora, pesquisadora e cozinheira). As ofi-
cinas acontecerão pelo Meet nos dia 5 (nesta sexta), 6 e 27 de 
fevereiro. A oficina da sexta-feira, dia 12, será pela plataforma 
Zoom. Nesta sexta (5) e 6 (sábado), pelo Meet, será oferecida 
a oficina “Reconectar – eu sou grandeza ancestral”, às 19h30. 
As inscrições são feitas pelo link http://is.gd/reconectar. A 
oficina Imani será apresentada na sexta-feira (12), das 18 às 
20 horas, pelo link http://is.gd/Imani. No dia 27 de fevereiro a 
oficina será “Autovitoriografia: qual é a sua?”, entre 14 e 17 
horas, pelo link http://is.gd/Oficinaauto
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Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

para a coluna.Contato: 
falecom@igorsorente.com.br

PASSARINHO VAI CANTAR
“Tenho muito para falar”. 

É o que esbravejou o ve-
reador Carlão do Basquete 
(PSD), que espera ser inti-
mado pelo Ministério Públi-
co para falar sobre a Máfia 
dos Holerites.

CONTRA A HOMOFOBIA
Fabrício Lemos (PSL) pe-

diu adiamento por 60 dias 
do projeto de lei que insti-
tui a “Semana da Cidadania 
LGBTQI+” em Barretos. Na 
semana de 17 de maio de to-
dos os anos, a prefeitura pro-
moverá palestras, debates 
e atividades com o objetivo 
de divulgar direitos e com-
bater a homofobia. O autor 
é o ex-vereador Raphael Du-
tra (PSD) e o projeto entrou 
na pauta no final de 2020. A 
OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) pediu apoio dos 
vereadores na aprovação.

NA ZONA 1
Projeto de lei de autoria 

do ex-vereador Otávio Alves 
Garcia, aprovado em 2015, 
garante gratuidade de es-
tacionamento na Zona Azul 
para idosos e portadores de 
deficiências físicas com mo-
bilidade reduzida ou com 
deficiência mental grave ou 
moderada em Barretos.

NA ZONA 2
O Tribunal de Justiça de 

São Paulo derrubou lei apro-
vada e sancionada pela Câ-
mara de São José do Rio Pre-
to que concedia gratuidade 
de estacionamento da Zona 
Azul para esse grupo. A Justi-
ça entendeu que a lei conce-
de benefício sem demonstra-
ção dos efeitos econômicos, 
o que viola artigos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal por 
renúncia de receita.

PAINEL 
INCENTIVO AO 
DESPERDÍCIO

Lei de autoria do ex-ve-
reador Euripinho, que re-
gulamentava o pagamento 
pelo consumo real de água, 
foi derrubada pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo. A 
ação foi proposta pelo dire-
tório estadual do DEM ale-
gando que o SAAE teria pre-
juízos de R$ 4,5 milhões ao 
ano. Agora, se o munícipe 
consome 1.000 ou 10.000 
litros de água pagará o mes-
mo valor. Viva o desperdício!

CONTRATO EMERGENCIAL
Sem transporte de ônibus 

por 10 dias, a população de 
Barretos passou a ser aten-
dida pela Viação Expresso 
Itamarati na segunda-feira 
(1º). O contrato emergencial 
de R$ 1.262.342,16 é válido 
por 90 dias e foi publicado 
no Diário Oficial do Estado 
de sexta-feira (29).

MUITA PROMESSA
A isenção do IPTU para os 

moradores do Jardim Caiça-
ra é um pedido do vereador 
Rodrigo Malaman (PSDB). 
“Lá teve promessa de asfalto, 
tem alagamentos, deficiên-
cias na iluminação pública e 
na segurança”, afirmou.

Marcelo Boeger
Vice-Presidente da Asso-

ciação Mundial de Turismo de 
Saúde e Bem-Estar.

O Plano SP e a união de Estado, municípios 
e sociedade pela preservação de vidas

“O momento é decisivo, salvar vidas depende da responsabilidade de todos os órgãos e agentes públicos”. Frase de 
Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de S. Paulo, dita no meio da semana e dirigida a 
todos os envolvidos no combate ao contágio pelo coronavírus em todo o estado. Segue neste nosso espaço de opinião.

Foi muito promissor o iní-
cio da campanha de imuniza-
ção contra o coronavírus com 
a vacina do Butantan e a onda 
de alívio e esperança que ela 
trouxe aos lares paulistas.

Não obstante isso, quero 
lembrar aqui nossa obrigação 
de continuar atentos. Não po-
demos relaxar nas precauções 
e cuidados, e a prevenção ain-
da é o melhor caminho.

Os municípios, onde de fato 
estão as pessoas e tudo aconte-
ce, devem seguir respeitando 
as recomendações de saúde, 
promovendo ações que redu-
zam ou eliminem os impactos 
que a pandemia tem causado 
e ainda pode causar. Devem 
continuar exercendo seu pa-
pel orientador e fiscalizador, 
impedindo aglomerações, por 
exemplo, e cobrando o uso de 
máscaras faciais. Em paralelo, 
o Estado tem trabalhado no 
aumento da capacidade hospi-
talar em todas as regiões, ga-
rantindo que nenhum cidadão 
fique sem atendimento.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional tem dialogado 
com as prefeituras para o bom 
entendimento das ações de en-
frentamento ao coronavírus e 
não será diferente agora. O Go-

verno do Estado tem a respon-
sabilidade compartilhada com 
as prefeituras e a sociedade.

O foco tem de ser preservar 
vidas e, indiscutivelmente, é ne-
cessário olhar também para os 
aspectos econômicos. Temos de 
unir esforços para que os recur-
sos cheguem aos que necessitam.  

Criamos em 2019 o Progra-
ma Parcerias Municipais, com 
a missão de estabelecer uma 
relação próxima entre Estado e 
municípios para reduzir as desi-
gualdades regionais nas áreas da 
saúde, educação e segurança.

Com a pandemia, parte 
do que pactuamos em 2019 
entrou em compasso de es-
pera para que os municípios 
pudessem se reorganizar e se 
dedicar ao enfrentamento da 
doença. Foi um período de su-
peração e aprendizado, e o Es-
tado de São Paulo está pronto 
para continuar contribuindo 
para vencer mais essa etapa. 

A vacinação reforça igual-
mente a urgência de Estado e 
municípios trabalharem jun-
tos para reduzir as desigualda-
des regionais, especialmente 
na área da saúde, proporcio-
nando a todos os cidadãos, um 
atendimento adequado.

Comemoramos a vacina do 

Butantan como uma vitória da 
seriedade, da responsabilidade e 
do planejamento. Ela abre cami-
nho para o total controle da pan-
demia num futuro próximo. São 
Paulo prova que pode liderar o 
país com ciência de qualidade.

A chegada da vacina do Bu-
tantan e o início da campanha 
de vacinação em nosso estado 
nos enchem de entusiasmo e 
satisfação, esperança de que 
dias melhores estão próximos. 
Vamos juntos, estado e municí-
pios, continuar trabalhando em 
parceria para o bem de todos.  

As regiões do estado com 
alta taxa de ocupação de leitos 
preocupam e constituem o foco 
de nossas ações. Bauru, por 
exemplo, segue em condição 
delicada, com taxa de ocupação 
de leitos alcançando 89%.

Por outro lado, a região de 
Barretos mostrou evolução positi-
va, como também Taubaté e São 
José dos Campos, que já mostram 
melhoras nesta semana. Nas re-
giões em que  a saúde é respeita-
da, a situação tem melhorado.  

No geral, em todo o estado 
constata-se, nesta semana, si-
tuação de estabilização da pan-
demia e mesmo alguma me-
lhora. A prévia de hoje (1º de 
fevereiro) mostrou que, das 17 

regiões do estado, 13 registra-
ram estabilização e três mos-
traram tendência de melhora 
(Região Metropolitana de SP, 
Baixada Santista e Barretos).

Isso indica que as medidas 
restritivas impostas ao final de 
janeiro estão dando resultado. 
E mais, se esta estabilidade se 
consolidar nos próximos dias, 
serão suspensas as medidas 
restritivas suplementares. 

O Governo do Estado segue 
firme no propósito de resguar-
dar a saúde das pessoas e não 
se furtará a continuar trabalhan-
do para não perder vidas para a 
pandemia. O executivo esta-
dual espera que os municípios 
respeitem as regras do Plano SP 
que visam conter o avanço de 
casos, de internações e mortes 
causadas pelo coronavírus.  

A saúde e a vida da popu-
lação são o que o Governo do 
Estado tem sempre em vista 
em suas ações e iniciativas. É 
por isso que as regras do Plano 
SP, que visam conter o avanço 
de casos de Covid, de interna-
ções e de óbitos, têm uma im-
portância fundamental.

O momento é decisivo. 
Salvar vidas depende da res-
ponsabilidade de todos os ór-
gãos e agentes públicos.

Máscaras, mas mesmo depois da vacina?
Quando ouço alguém que 

está dentro de um elevador de 
algum condomínio residencial 
dizer gentilmente para quem 
está do lado de fora, “pode en-
trar, sem frescuras, eu não te-
nho COVID”, concluo que ape-
sar da gentileza, a pessoa não 
está considerando que o risco 
existe para os dois lados.

Sim, mas e se eu que estou 
entrando no elevador estiver 
doente? E se eu estiver indo 
justamente ao hospital me in-
ternar ou fazer o exame naquele 
momento? Posso entrar mesmo 
assim? E se nós somos assin-
tomáticos? Então, tudo bem? 
Vale à pena correr este risco 
com os números crescentes que 
acompanhamos diariamente? 
Claro que não.

Mas seguramente ouvire-
mos a partir de agora: “Estou 
vacinado, posso aglomerar, não 

preciso mais de distanciamen-
to, nem usar máscaras e nem 
higienizar as mãos ou usar ál-
cool 70”. Um pensamento peri-
goso e equivocado.

Queremos a busca de uma res-
posta simplista para um problema 
complexo. Quero a mudança, 
mas não quero ser mudado.

Sabemos, ainda, muito pouco 
sobre a doença, suas variantes, 
sobre a imunização daqueles que 
já tiveram COVID, seus efeitos 
em longo prazo e até mesmo so-
bre os resultados da vacina até a 
data em que realmente se alcance 
o tal do efeito “rebanho”.

Trabalho para hospitais há 
mais de 20 anos apoiando equipes 
operacionais. E sempre que temos 
um paciente em “precaução de 
contato” ou mesmo muito debili-
tado, toda equipe que tem contato 
com ele, utiliza máscaras e toda 
precaução conforme o tipo de iso-

lamento ou aquilo que chamamos 
de IRAS (infecções relacionadas à 
assistência à saúde).

É um protocolo importante 
para preservar a equipe e ao pa-
ciente e os seus familiares. Em 
muitos casos não utilizamos 
somente para “nos proteger do 
paciente”, mas para proteger 
um paciente com uma saúde 
frágil, da nossa presença no 
mesmo ambiente.

Seja para a realização de al-
gum procedimento técnico, mas 
mesmo para limpar o quarto, 
levar a bandeja de alimentos 
ou realizar uma manutenção no 
quarto, devemos exercer sem-
pre esse mesmo pensamento do 
convívio e da coexistência atual, 
praticando regras de etiqueta sa-
nitária dentro e fora do hospital: 
todos protegendo todos.

No mundo de hoje, temos 
que assumir que todos são po-
tenciais transmissores da CO-
VID-19. E, desta forma, de-
vemos utilizar a máscara, para 
nós e pelos outros.

No caso da COVID, como 
a transmissão pode ser feita por 
meio de fluidos, gotículas e con-
tato com superfícies contami-
nadas, as pessoas precisam se 
conscientizar que o EPI é uma 
importante forma de reduzir os 
riscos para si e, também, para 
sua própria família e para as 
pessoas a sua volta.

Chegou a hora de uma impor-
tante mudança de modelo mental 
sobre segurança e saúde: gerar se-

gurança para os outros é uma con-
sequência de estar seguro.

Temos que perceber que 
quando não me protejo não es-
tou apenas me expondo, mas 
expondo a todos que me cer-
cam. Infelizmente a ideia no 
senso comum que ainda pre-
valece é a de que o uso destes 
EPIs existe somente para prote-
ger o próprio usuário.

Não podemos esquecer que 
nossos hábitos afetam também 
a todos os outros à nossa volta. 
Você iria pular de um avião sem 
um paraquedas?

Para realmente retomar as 
atividades de trabalho e lazer de 
forma segura, o modelo mental 
deve privilegiar também o cui-
dado com os “outros” e isso vale 
para a máscara, para a lavagem 
das mãos, o uso do álcool gel, 
incluindo até mesmo os “já va-
cinados”, até voltarmos ao sta-
tus de um ambiente seguro.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Vivemos numa época em que há valor volúvel e uma pressa nas comunicações e nas conversas.” (Mario Sergio Cortella)

A quinta-feira (04) foi de muitos cumprimentos e desejos de 
saúde e muita alegria para Fernanda Lima da Silva. A vendedora 
curtiu o aniversário ao lado de pessoas queridas, e claro, ao lado 

do amor da sua vida, o filhão Vitor Hugo. Parabéns Fernanda!

A advogada e funcionária pública, Ana Letícia, completou 
idade nova na última terça-feira (02). E seu presente não 

poderia ser melhor, foi agraciada com a benção de ser 
mamãe, isto mesmo, o pequeno Heitor de Oliveira Machado, 
que nasceu no dia 11 de janeiro, enchendo de alegria a sua 

vida e do papai, Valdinei. Felicidades Ana Letícia!

Amanhã (06) é dia de festa para Carol Nacci, que completa 
seus 24 anos. O carinho mais que especial fica por conta dos 

pais Almiro e Marcia, dos irmãos Alan e Luiz Gustavo, e as 
felicitações dos amigos e familiares. Parabéns!

A querida 
Rosana Mor-
coni celebrou 
ontem (04) 
mais um ano 
de vida, e o 
carinho ficou 
por conta de 
sua mãe Nilza, 
dos irmãos 
André, José 
Nelson e Vera, 
dos sobri-
nhos, amigos 
e familiares, 
e o mais 
especial, da 
Regiani. Tudo 
de bom Rô!

A quarta-feira (03) o dia foi todo de D. Helena Souza 
celebrar mais um ano de vida. Uma mãe brava e muito 

dedicada, que sempre se desdobra para proporcionar o me-
lhor para sua filha Helô (foto). Na data, ela recebeu o carinho 
do marido Ademir de Souza. Parabéns pelos seu 71 anos, que 

DEUS lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida!

Feliz aniversá-
rio para a bela 
Maria Eduar-
da Neves, que 
celebrou seus 
17 aninhos 
terça-feira 
(02). Ela que 
adora escutar 
música e dar 
um rolê com 
os amigos, re-
cebeu na data 
especial o ca-
rinho dos pais 
Luís Fernando 
e Simoni e do 
irmão Eduar-
do. Parabéns!

Kerlin Dantas comemora mais um aniversário hoje (05) e o 
carinho especial fica por conta dos filhos Leonan e Júlia (foto), 

e as felicitações dos pais, amigos e familiares. Parabéns!

No domingo (07) tem aquele churrasco caprichado na 
casa da família Sokolonski. O motivo é o aniversário de 

Ennio Juan Miranda Sokolonski. A festa será ao lado 
das pessoas mais importantes da sua vida, da esposa 
Deyse, da filhona Maria Luíza e do filhos de coração 

de 04 patas, Yago, Yuna e Nina. Felicidades Juan!
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Projeto de Lei, em trâmi-
te na Câmara dos Deputados, 
de autoria do deputado federal 
Geninho Zuliani, do DEM/SP, 
se aprovado poderá facilitar o 
tratamento de pessoas que têm 
depressão. A ideia da proposta 
é autorizar a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) a disponibi-
lizar, de forma gratuita, medi-
camentos para o tratamento da 
doença, dentro do programa 
Farmácia Popular no Brasil.

A proposta altera a Lei 
10.858/04, que criou o Pro-
grama Farmácia Popular no 
Brasil e autoriza a Fiocruz a 
fornecer medicamentos gra-
tuitos ou a baixo custo à po-
pulação, inserindo nova rela-
ção de medicamentos, desta 
vez, ligados à depressão.

Zuliani afirma que a pan-
demia de coronavírus fez dis-
parar em todo o mundo casos 
de ansiedade e depressão. No 
Brasil, a situação é particular-
mente grave, segundo o par-

Com o objetivo de cum-
prir os propósitos da campa-
nha, de dar transparência e 
realizar um trabalho honesto e 
com respeito à população de 
Barretos, o governo da prefei-
ta Paula Lemos, por meio do 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto), realizou o pa-
gamento integral dos salários 
dos servidores e quitação de 
todas as horas extras relativas 
à dezembro de 2020.

Não houve nenhuma re-
dução dos valores na folha de 
pagamento, como explicou 
Patrícia Souza Viana, chefe 
do Setor de Recursos Huma-
nos. “Esse mês foi quitado to-
das as horas extras realizadas 
no mês de dezembro de 2020 
de forma integral, não sendo 
necessário o parcelamento 
desses valores, e isso valoriza 
os profissionais que se esfor-
çaram, principalmente, neste 
período de recesso de 24 de 
dezembro de 2020 ao dia 03 
de janeiro deste ano”, disse.

A autarquia herdou essa 

O secretário municipal de 
Turismo, Cuiabano Lima, con-
seguiu cadastrar Barretos no 
Programa de Apoio a Projetos 
de Infraestrutura Turística. O 
município deverá receber mais 
de R$ 3,3 milhões em recursos 
do Governo Federal, via Mi-
nistério do Turismo.

A conquista foi consegui-
da durante reunião de Cuia-
bano com o ministro do Tu-
rismo, Gilson Machado, que 
em conversa com o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
não mediu esforços para auto-
rizar a destinação da verba ao 
município, em virtude do bom 
relacionamento do secretário 
com o Governo Federal.

O dinheiro quando disponi-
bilizado, será investido em pro-
gramas de infraestrutura turística 
de Barretos. O município busca 

agora, a regularização das inú-
meras pendências do Cauc de-
mandadas pela gestão passada.

Cuiabano salientou que o 
presidente tem um grande cari-
nho por Barretos, onde já visi-
tou por várias vezes. “É grande 
o orgulho de tê-lo como amigo e 
a certeza que nossa cidade sem-
pre terá portas abertas no gover-
no federal. A verba autorizada 
é uma grande conquista para o 
turismo de Barretos, visto que 
nunca na história havia conse-
guido isto junto à esfera fede-
ral”, comemorou o Cuiabano 
Lima, destacando o seu com-
promisso com a nova gestão e 
com a população barretense.

A prefeita Paula Lemos re-
gistrou sua felicidade com a au-
torização de liberação da verba 
“que auxiliará, e muito, o de-
senvolvimento de Barretos”.

Por meio de indicação, o 
vereador Ricardo Rocha “Bo-
dinho” (PP) solicitou à admi-
nistração municipal a instala-
ção, em uma área estratégica, 
próximo à Avenida Loja Ma-
çônica Fraternidade Paulista, 
no Loteamento Jardim Planal-
to (entrada da cidade), um de-
pósito de lixo murado, para que 
o mesmo fique completamente 
fechado, a exemplo do que foi 
feito no Aeroporto de Barretos.

O vereador também soli-
citou a implantação de dis-
positivos que possibilitem o 
escoamento total das águas 
servidas e pluviais, como a 
construção de canaletas de 

concreto e galerias em toda 
extensão da  referida Avenida.

Na propositura, o vereador 
ressalta que “no local, mesmo 
contendo uma caçamba de lixo, 
há uma grande quantidade de 
lixo espalhado, por isso, há a ne-
cessidade da construção de um 
muro em local estratégico, para 
que as pessoas possam passar ali 
com segurança e tranquilidade”.

“Outro grande problema 
que se estende por muitos 
anos é o acúmulo de água nes-
ta avenida, tendo em vista que 
no local não existe um siste-
ma de escoamento, causando 
transtornos aos munícipes que 
ali trafegam”, disse Bodinho.

O PESO DO CARNEIRO NA POLÍTICA
O líder da prefeita na Câmara, Nestor Leonel (DEM), co-

locou sua fazenda à disposição para encontros políticos dos 
vereadores barretenses. A oferta é acompanhada de porqui-
nho e franguinho por conta do produtor. Segundo o demo-
crata, uma reunião cancelada anteriormente fez com que um 
carneiro alcançasse o peso de 200 quilos. O animal ainda 
continua na propriedade, pronto para o abate.

UMA CÂMARA FISCALIZADORA
O vereador Ângelo Tegami (PV) crê que a atual compo-

sição da Câmara Municipal será a melhor de todas. “Vamos 
fiscalizar mesmo”, garantiu.

CÂMARA E PREFEITA ESTÃO JUNTOS
Ninguém está contra a prefeita na Câmara Municipal, 

afiançou o vereador Ricardo Bodinho (PP). Ao pregar diálo-
go entre seus pares, o edil sustentou que todos buscam o me-
lhor para Barretos.

ISENÇÃO DE IPTU NO CAIÇARA
Isenção de IPTU aos moradores do Jardim Caiçara foi so-

licitada pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB). Ele alega 
que faltam benfeitorias no local, por isso pede a suspensão da 
cobrança do referido imposto.

ELE NÃO ESTÁ PERDIDO
De acordo com o vereador professor Adilson (PL), o atual 

superintendente do SAAEB, não está perdido. Sustentou que 
ele tem um conhecimento técnico muito bom na área.

DESCONHECE O FUNCIONAMENTO
O vereador Carlão do Basquete (PSD) não sabe se a Casa 

da Agricultura de Barretos está funcionando.

VEREADOR REIVINDICA UBS
A construção de uma Unidade Básica de Saúde no bair-

ro São Salvador foi reivindicada pelo vereador Chafei Neto 
(MDB). “O bairro cresceu muito”, justificou. Ele também de-
fendeu a liberação de música ao vivo nos bares e restaurantes.

HOSPITAIS ESPIRITUAIS EVANGÉLICOS
“As igrejas evangélicas trabalham como hospitais espiri-

tuais nestes tempos de pandemia”, frisou o vereador Fabrício 
Lemos (PSL). Elas ajudam famílias com depressão, síndrome 
do pânico e de ansiedade, entre outras situações, ressaltou.

EM TEMPOS DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS...
... é hora de aliviar a tensão na tesouraria.

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

Projeto de Geninho prevê disponibilização 
gratuita de medicamentos para depressão

Se aprovada a proposta, remédios poderão ser distribuídos por meio do programa Farmácia Popular do Brasil
lamentar. “Segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde, o 
Brasil é campeão mundial em 
casos de transtorno de ansieda-
de e ocupa o segundo lugar em 
transtornos depressivos”, disse.

Dados da OMS relatam que 
o Brasil é o segundo país das 
Américas com maior número 
de pessoas depressivas, equi-
valentes a 5,8% da população.

Estudo realizado recen-
temente pelo Instituto de 
Psicologia da Universidade 
do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ) mostra, inclusive, 
que durante a pandemia, a si-
tuação tem se agravado.

A pesquisa, realizada on-
line, revela que os casos de 
depressão praticamente do-
braram desde o início da qua-
rentena. Entre março e abril, 
dados coletados  indicam que 
o percentual de pessoas com 
depressão saltou de 4,2% para 
8,0%, enquanto que para os 
quadros de ansiedade o índice 

foi de 8,7% para 14,9%.
Com a distribuição gratuita 

de medicamentos, Geninho es-
pera possibilitar a um número 
maior de pessoas os tratamen-
tos disponíveis para a doença.

TRAMITAÇÃO

O projeto será analisa-
do em caráter conclusivo pe-
las comissões de Seguridade 
Social e Família; Finanças e 
Tributação; e Constituição e 
Justiça e de Cidadania ainda 
neste semestre.

SAAE Barretos quita horas extras 
relacionadas a dezembro de 2020
Nova administração honra compromissos da gestão passada

dívida da gestão anterior e a 
nova administração honrou 
este compromisso.

A partir de janeiro de 2021, 
as horas extras seguirão nova 
sistemática, de acordo com o de-
creto municipal nº 10.822, de 05 
de janeiro de 2021, e instrução 

normativa do SAAEB 04/2021, 
de 06 de janeiro de 2021.

“Nosso governo começou 
com muita dificuldade em ra-
zão da gestão passada, pois her-
damos muitos problemas como 
dívidas enormes, a exemplo da 
CPFL, e já tivemos que ajus-

tar, por meio de acordo, fruto 
de projeto de lei. Agora, honra-
mos mais este compromisso do 
SAAE, que consegue fazer este 
pagamento, demonstrando que 
nosso governo é para as pessoas 
e trabalha somente com a legali-
dade”, afirmou Paula Lemos.

Bolsonaro autoriza a liberação de verba de mais 
de R$ 3,3 milhões para turismo barretense

Vereador Ricardo Bodinho pede 
benfeitoria na Avenida Loja 

Maçônica Fraternidade Paulista
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Mesmo em um ano ainda 
desafiador para a economia e 
particularmente para o setor 
de turismo, Olímpia, vizinha a 
Barretos, terceiro maior pólo tu-
rístico do estado, terá em 2021 
um ano mais promissor, com a 
entrega de empreendimentos 
que vão resultar na ampliação 
de sua rede hoteleira e na diver-
sificação de suas atrações, como 
novos resorts e parques.

Uma dessas novidades é 
o Solar das Águas Park Re-
sort, da Natos Multi. Com mil 
apartamentos e capacidade 
para até 6 mil pessoas, o Solar 
das Águas será o maior resort 
multipropriedade do Brasil.

Atualmente, essa posição 
é ocupada por outro resort da 
Natos, o Olímpia Park Resort, 
também na cidade de Olím-
pia, com 912 apartamentos.

Dividido entre quatro tor-
res de 17 andares, o Solar das 
Águas terá apartamentos de até 
77 m² e 2 dormitórios. Todos 
virão equipados com camas de 
casal e solteiro bicama, sofá-ca-
ma, mesas e cadeiras, geladei-
ra, microondas, ar condiciona-
do nos quartos e na sala e Smart 
TV com acesso à internet.

O resort foi planejado 
para oferecer o máximo de 
lazer e entretenimento para 
todas as idades. Serão 85 mil 
m² de construção, inúmeras 
piscinas, brinquedos aquáti-
cos, spa com ofurôs, sauna e 
piscina coberta, quadra po-
liesportiva, quadra de areia, 
campo de futebol, campo de 

minigolfe, palco para eventos, 
cinema, brinquedoteca, play-
ground e sala de jogos, entre 
outras atrações.

PRIMEIRO BAIRRO 
PLANEJADO DE RE-
SORTS DO BRASIL
O Solar das Águas Park Re-

sort, próximo lançamento da 
Natos Multi, ficará no Parque do 
Sol, o primeiro bairro planejado 
de resorts do Brasil, planejado 
pela Natos e seus incorporado-
res, uma área de 380 mil m² a 
800 metros do parque aquático 
Thermas dos Laranjais.

O masterplan de 15 anos 
da Natos para o Parque do 
Sol inclui ao todo seis resorts, 
além de um centro de conven-
ções e um centro comercial 
que será anunciado em breve.

“Identificamos em Olímpia 
um enorme potencial para tra-
zer essa inovação para o setor, 
com o primeiro bairro plane-
jado de resorts do Brasil. O 
turismo está sendo duramente 
impactado pela crise e, neste 
momento, devemos concentrar 
nossos esforços em gerar em-
pregos e recolocar o setor nos 
trilhos. Nosso plano é reunir 
hotelaria, centro de conven-
ções, restaurantes, serviços, 
lojas, entretenimento, tudo em 
um único lugar. Criando assim 
comodidade e várias expe-
riências para nossos clientes 
enquanto estiverem em Olim-
pia”, diz Rafael Almeida, CEO 
da Natos Multi.

PARQUES
Além do Solar das Águas 

Park Resort, Olímpia terá no-
vidades na área de entreteni-
mento em 2021. Depois de 
inaugurar, em 2019, o Vale 
dos Dinossauros, o Grupo 
Dreams entregará duas novas 
atrações neste ano: o Museu 
de Cera e o Bar de Gelo.

Será o quarto Museu de 
Cera do Grupo Dreams no 
Brasil: os outros ficam em 
Gramado (RS), Foz do Igua-
çu (PR) e Aparecida (SP). Em 
Olímpia, serão 20 cenários e 
cerca de 100 personagens en-
tre personalidades da TV e do 
cinema, da música e do espor-
te, nacionais e internacionais. 
A expectativa é receber até 
300 mil pagantes por ano com 
as duas novas atrações.

Tanto o museu quanto o 
bar estão sendo construídos 
em uma área de 6 mil m² 
entre a avenida Aurora For-
ti Neves e a rua Benjamin 
Constant, próximos ao Ther-
mas dos Laranjais e ao Olím-
pia Park Resort.

“Temos esse compromisso 
de fomentar tanto a econo-
mia quanto o turismo regio-
nal neste longo processo de 
retomada da nossa atividade 
turística, em que Olímpia cer-
tamente larga na frente por 
todas as vantagens que tem, 
como a localização privile-
giada para viagens curtas e a 
ampla estrutura de hotelaria 
e lazer para receber e entreter 
com segurança as famílias”, 
diz o CEO da Natos Multi, 
Rafael Almeida.

O município de Barretos 
dispõe de rede de água e es-
goto em quase todos os locais. 
Isso quer dizer que está pró-
xima da universalização dos 
serviços que são prestados 
pelo SAAE (Serviço autôno-
mo de Água e Esgoto).

Com base nos dados popu-
lacionais do IBGE relativos ao 
mês de dezembro de 2020, e os 
dados cadastrais do SAAE em 
31 de dezembro de 2020, Bar-
retos encontra-se em uma situa-
ção extremamente privilegiada, 
pois, a população do municí-
pio é atendida com 98,70% de 
abastecimento de água, 97,77% 
com a coleta e afastamento de 
esgoto, e 98,89% e coleta de 
lixo domiciliar.

Com relação à infraestru-
tura interna dos domicílios 
barretenses, 97,05% possuem 
estrutura interna adequada.

Os dados apresentados in-
dicam que Barretos atingirá a 
universalização do saneamento 
básico no município até o ano de 
2022, ou mais tardar em 2023.

“Ainda temos alguns pon-
tos da cidade que precisam ser 
identificados para alcançarmos 
o 100% dos serviços de sanea-

O governador João Doria 
anunciou na última quarta-fei-
ra (3) um pacote emergencial 
para apoiar os empreendedo-
res dos 645 municípios paulis-
tas que mais foram impactados 
pela pandemia do coronavírus.

Entre as novas medidas 
estão a liberação de R$ 125 
milhões pelo Banco do Povo 
e pelo DesenvolveSP, a sus-
pensão de protesto de débitos 
da dívida ativa e a manuten-
ção de serviços de gás e água.

A primeira linha é para os 
empreendedores informais e 

Inauguração do maior resort 
de multipropriedade do Brasil 

e de duas novas atrações 
recoloca Olímpia no centro do 

turismo paulista em 2021
Mesmo em um ano ainda desafiador, cidade terá a entrega de pelo 

menos três importantes atrações para fortalecer o setor ainda este ano

Barretos está próxima da 
universalização do saneamento 

básico executado pelo SAAE
Recadastramento de imóveis apontará as oportunidades para a cidade alcançar os 100%

mento básico. Para identificar 
esses pontos que precisam ser 
contemplados, será feito, em 
breve, um recadastramento de 
todos os imóveis de Barretos. 
Nós, em nível de região e até 
mesmo de Brasil, somos mui-
to privilegiados, e para chegar 
a alcançar os 100% o SAAE 
fará um recadastramento de 
todos os imóveis do municí-
pio no intuito de corrigir es-
ses parâmetros que faltam ser 
contemplados pelos serviços”, 
explicou Leone Wilman Filho, 
diretor técnico do SAAE.

Por outro lado, o cresci-
mento vegetativo observado 
nos sistemas de água e esgoto 
da maioria das cidades bra-

sileiras de mesmo porte que 
Barretos é de 1 a 2% ao ano. 
Para o ano de 2021 e 2022 es-
pera-se que Barretos tenha um 
crescimento da ordem de 5% 
devido a entrega das casas da 
Pacaembu e dos novos lotea-
mentos que estarão liberados 
para venda nestes anos.

O SAAE, segundo Wil-
man, trabalhará com afinco e 
transparência para manter as 
conquistas em saneamento 
e universalizar os serviços o 
mais rápido possível.

“Com base em dados po-
deremos atender às pessoas 
nas suas necessidades básicas 
como é o saneamento”, disse 
a prefeita Paula Lemos.

Governo do Estado anuncia pacote 
emergencial para empreendedores

Estado realiza novo aporte no Banco do Povo e no Desenvolve SP, além de implementar 
medidas econômicas focadas nos setores mais impactados pela pandemia do coronavírus

produtores rurais sem CNPJ, 
com opções de crédito de até 
R$ 15 mil e taxa de juros de 1% 
ao mês. O prazo para pagamen-
to é de até 12 meses e carência 
de até 60 dias para capital de 
giro. Já para o investimento 
fixo e misto, o prazo para paga-
mento é de até 24 meses com 
até 90 dias de carência.

O empreendedor deverá 
realizar um curso de qualifi-
cação empreendedora (dis-
ponível tanto online quanto 
presencial por meio do Se-
brae-SP), apresentar avalista 

e não ter restrições creditícias.
Já a segunda linha é volta-

da para empreendedores com 
CNPJ. Com taxa de juros de 
0,35% ao mês, o limite de cré-
dito é de até R$ 21 mil e o prazo 
para pagamento de até 24 meses 
com carência de até 60 dias para 
capital de giro. Já para o investi-
mento fixo e misto, o prazo para 
pagamento é de até 36 meses 
com até 90 dias de carência.

Para solicitar os financia-
mentos, o empresário também 
deverá realizar um curso de 
qualificação empreendedora 
(disponível tanto online quan-
to presencial por meio do Se-
brae-SP) e não ter restrições 
creditícias. Não é necessário 
apresentar avalista.

Os empreendedores podem 
solicitar as linhas de crédito de 
forma totalmente online pelo 
site www.bancodopovo.sp.
gov.br ou presencialmente na 
agência do município.
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Dados enviesados 
desinformam sobre estatais
Matéria do Estadão tenta passar falsa idéia de 
que trabalhadores de estatais são privilegiados

O governo Bolsonaro 
ensaia uma campanha para 
vender empresas estatais a 
preço de banana. Para tanto, 
não faltam ajudantes como a 
reportagem do Jornal O Esta-
do de São Paulo, que tem por 
título “Estatais têm salários 
médios de até R$ 31 mil, 13 
vezes a média do brasileiro”.

A matéria diz que “esta-
tais brasileiras pagam salá-
rios médios de até R$ 31,3 
mil” e compara com o salário 
médio do brasileiro, que em 
2020 ficou “abaixo de R$ 2,5 
mil”. A reportagem foi feita 
com base em documento do 
Ministério da Economia di-
vulgado na terça-feira (2).

Em outro trecho, a repor-
tagem afirma que “a União 
precisou aportar no ano pas-
sado R$ 17 bilhões em 18 
dessas estatais, que são de-
pendentes do Tesouro”.

“Esse argumento é fala-
cioso na medida em que as es-
tatais superavitárias e lucrati-
vas como os bancos públicos, 
por exemplo, geram receitas 
suficientes para pagar a folha 
de pagamento dos emprega-
dos e ainda enviar dividendos 
para o Tesouro Nacional que 
é acionista dessas empresas. 
Portanto, através dos divi-
dendos distribuídos por essas 
empresas e dos impostos ge-
rados por suas atividades, as 
empresas estatais garantem 
na verdade uma melhora nas 
contas públicas”, rebate a 
presidenta da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contra-
f-CUT), Juvandia Moreira.

BANCOS PÚBLICOS 
LUCRATIVOS

Os bancos públicos brasi-
leiros contribuíram em 2019 
com R$ 18,19 bilhões para o 
Tesouro Nacional. Somente o 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) aportou R$ 9,54 
bilhões no tesouro. A Caixa 
Econômica Federal entrou 
com outros R$ 4,77 bilhões e o 
Banco do Brasil com R$ 3,71 
bilhões. O Banco do Nordeste 
(BNB) também depositou R$ 
18 milhões no tesouro.

Todos são bancos lucrati-
vos, que atendem a população 
de menor renda e que estão na 
mira da campanha de privati-
zação do governo Bolsonaro.

Para a presidenta da Contra-
f-CUT, a divulgação e sistema-
tização de salários e benefícios 
pagos em empresas estatais po-
deria ser encarada como medi-
da salutar e transparente.

“No entanto, quando tais 
informações são divulgadas 
de forma distorcida e equivo-
cada, tal divulgação cumpre 
o papel de confundir e desin-
formar a população, tentar re-
forçar estereótipos e colocar 
a população brasileira contra 
trabalhadores de empresas 
públicas, com o objetivo cla-
ro de facilitar o desmonte e 
a privatização dessas empre-
sas, que são patrimônio do 
próprio povo brasileiro”, des-
taca Juvandia Moreira.

REFORMA 
ADMINISTRATIVA
A presidenta da Contra-

f-CUT avalia que a matéria 
passa uma falsa visão de que 
funcionários públicos são 
privilegiados. “Privilégio 
é o auxílio moradia de um 
ministro, de um juiz que já 
tenha residência. Eles que-
rem fazer a reforma adminis-
trativa para atingir os traba-
lhadores. Esse governo vai 
deixar de fora da reforma ad-
ministrativa os altos salários. 
Vão ficar de fora da reforma 
administrativa as chamadas 
funções de estado, os juízes, 
procuradores. Eles fazem a 
reforma administrativa para 
pegar a base da população, 
tanto nos municípios como 
nos estados e na União. Essa 
reforma vai prejudicar, por 
exemplo, os trabalhadores 
da Saúde, que têm um salá-
rio super baixo. O Brasil é 
um país que tem muito me-
nos funcionários públicos do 
que outros tantos países de-
senvolvidos”, ressalta.

A reportagem também é 
contestada pelo economista 
Gustavo Cavarzan, do De-
partamento Intersindical de 
Estudos e Estatísticas So-
cioeconômicas (Dieese).

“O relatório não faz as 
devidas mediações dos dados 
na medida em que apresenta 
apenas o salário médio sem 
levar em conta a enorme de-
sigualdade salarial dentro das 
empresas estatais, que faz 
com que a grande maioria 
dos trabalhadores na verdade 
fique muito distante dos salá-
rios médios divulgados. No 
Banco do Brasil, por exem-
plo, o menor salário pago 
em 2020 foi de R$ 3.022, en-
quanto o salário do presiden-
te do banco foi de R$ 68.781, 
ou seja, uma diferença de 
23 vezes. Na Caixa o menor 
salário pago em 2020 foi de 
R$ 3.000 e o maior foi de R$ 
56.197, uma diferença de 20 
vezes”, destaca o economista.

AQUECIMENTO DA 
ECONOMIA

Para a presidenta da Con-
traf-CUT, a campanha priva-
tista do governo Bolsonaro 
nega o papel social dos ban-
cos públicos. “O atual gover-
no não leva em conta o papel 
fundamental das empresas es-
tatais para o desenvolvimento 
do país e para o aquecimento 
da atividade econômica e ge-
ração de emprego, principal-
mente em um momento de 
crise profunda como o que 
vivemos atualmente, onde 
soluções do mercado, via se-
tor privado, servirão apenas 
para aprofundar ainda mais a 
crise econômica e social que 
o Brasil se encontra”, afirma 
Juvandia Moreira.

A reportagem do Estadão 
foi feita a partir de levanta-
mento do Ministério da Eco-
nomia. É o “Relatório Agre-
gado das Empresas Estatais 
Federais”. O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, tem um 
salário mensal de R$ 30,9 mil. 
Além do salário, o ministro re-
cebe também auxílio de mais 
de R$ 8 mil mensais, somando 
os R$ 7.733, de auxílio mora-
dia e R$ 458 de auxílio-ali-
mentação. (Fonte: Contraf)

A presidente do FSS (Fun-
do Social de Solidariedade) de 
Barretos, Letícia Lemos, di-
vulgou o balanço do trabalho 
realizado no primeiro mês, pelo 
órgão. A primeira atividade foi 
organizar todo o material que 
estava estocado, mas sem con-
dições de higiene e reparos.

“Foi um importante traba-
lho feito por voluntários. Eram 
peças que estavam paradas e 
que poderiam ser utilizadas pe-
las famílias em estado de vulne-
rabilidade. Organizamos tudo 
e fizemos a doação sendo 120 
roupas para Centro Cultural e 
Social Aruanda Brasil, cestas 
básicas para o SOS (Serviço 
de Obras Sociais), 100 peças 
de roupas para o Instituto Can-
tinho da Felicidade, 118 peças 
de roupas para o Instituto Pró 
Família, cestas básicas e 100 
peças de roupas para o Centro 
de Educação e Assistência Nos-
sa Casinha, cesta básica para a 
Sociedade de São Vicente de 
Paulo e jogos de lençóis para a 
Casa Transitória André Luiz”, 

Com o início do ano letivo, 
os pais começam o planeja-
mento da compra do material 
escolar e do material didático 
dos filhos. E já faz um bom 
tempo que aquela pequena 
lista do passado deixou de ser 
realidade e evoluiu para uma 
extensa lista de livros, cader-
nos, apostilas e materiais de 
apoio que encarecem muito 
a compra, em um mês conhe-
cidamente já conturbado para 
o cidadão, com o vencimento 
de vários tributos.

Neste momento, é impor-
tante saber qual o tipo de ma-
terial pode ser exigido, quais 
são os reajustes permitidos e 
o que pode ser negociado com 
as escolas.

De acordo com as leis 
9.870/99 e 12.886/13, os es-
tudantes não são obrigados a 
pagar adicional ou fornecer 
qualquer material administra-
tivo ou escolar de uso coletivo, 
assim como produtos de lim-
peza e higiene. As listas devem 
conter apenas materiais neces-
sários para atividades pedagó-
gicas diárias do aluno.

Segundo o advogado 
Leandro Nava, especialista 
em Direito do Consumidor, 
as escolas não podem exigir 
que o material escolar seja 
comprado no próprio esta-
belecimento.

Fundo Social divulga balanço e doações 
feitas no primeiro mês de atividades

enumerou Letícia Lemos. 
No mês de janeiro, o FSS 

de Barretos recebeu 1.000 
cestas básicas do Savegnago 
Supermercados entregues pes-
soalmente pelo presidente da 

rede, Chalim Savegnago. Fo-
ram doados ainda para o fundo, 
135 cobertores pelo vereador 
Rodrigo Malaman, que foram 
conseguidos por sua irmã.

A presidente do FSS des-

taca que “à medida que as 
doações de parceiros e cola-
boradores chegam ao fundo, 
são repassadas para entidades 
e as famílias em situação de 
vulnerabilidade”.

Saiba quais são os Direitos do 
Consumidor na compra de materiais escolares
Segundo especialista, listas devem conter apenas materiais necessários para atividades peda-
gógicas do aluno e escolas não podem exigir que a compra seja feita em local determinado

“Apenas indicar algum 
lugar, por si só, não traz pre-
juízo ao consumidor. Mas, se 
houver imposição, este tipo de 
exigência configura diversas 
afrontas ao Código de Defesa 
ao Consumidor, caracterizan-
do a famosa “venda casada”. 
A lista deve ser divulgada 
para que os pais possam rea-
lizar pesquisas e comprar no 
lugar que melhor atenda suas 
necessidades, sem exigências 
de marcas, nem de locais”, 

alerta o advogado.
“Porém, é importante 

mencionar que essa regra não 
se aplica aos materiais não en-
contrados no comércio, como 
por exemplo, apostilas e li-
vros”, explica o especialista.

Também é normal que os 
pais se deparem, em mudan-
ças de séries, com valores e 
quantidade de apostilas bem 
maiores do que no ano ante-
rior. Porém, segundo o espe-
cialista, não existe disposição 

legal que determine um per-
centual ou valor máximo a ser 
fixado no valor das apostilas.

“O que deve ser observado 
é o fato de que qualquer rea-
juste deve ser compatível com 
a qualidade, quantidade, con-
teúdo e confecção, seja no que 
se refere à variação por mu-
danças de séries ou no número 
de apostilas, que deve seguir 
um plano educacional adequa-
do ao aluno”, ressalta Nava.

O QUE FAZER 
QUANDO HÁ ABUSO
O especialista aponta que, 

em caso de discordância com a 
lei, os pais podem recorrer para 
que seus direitos sejam pre-
servados. “Inicialmente, eles 
devem realizar uma reclama-
ção junto à escola, solicitando 
informações adicionais sobre 
o ponto que acreditam ser um 
descumprimento da lei ou abu-
so. Em caso de dúvidas, os pais 
podem procurar um advogado 
de sua confiança para orienta-
ções, acionar o Procon local 
para formalizar uma reclama-
ção ou buscar o Poder Judiciá-
rio para resolução do proble-
ma”, finaliza o advogado.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0000036-43.2020.8.26.0066. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cí-
vel, do Foro de Barretos, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Borges da 
Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALEXANDRE AUGUS-
TO DE CARVALHO SILVA, Brasileiro, Solteiro, EMPRESARIO(A), RG 
23.754.634-6, CPF 255.094.568- 92,  atualmente  em  lugar  incerto  e  não 
sabido,  que  por  este Juízo, tramita de  uma  ação  de Cumprimento de 
Sentença, movida por  RODRIGO BALIEIRO CARUSO, referente aos 
autos principais nº 1008167-29.2016.8.26.0066. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pa-
gue a quantia de R$ 20.107,47, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor  do  débito  e  honorários  advocatícios  de  10%  (artigo  
523  e  parágrafos,  do  Código  de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido  o  pe-
ríodo  acima  indicado  sem  o  pagamento voluntário,  inicia-se  o  prazo  de  
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barretos, aos 28 de janeiro de 2020.

CENTRO DE AÇÃO 
SOCIAL CASA DO OLEIRO

Um encontro com a fina-
lidade de capacitar as meren-
deiras que atuam nas escolas 
estaduais, com o tema “Re-
comendações para execução 
do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar no retorno 
presencial às aulas durante 
a pandemia da COVID-19”, 
aconteceu na última quarta-
-feira (3), na sede da secreta-
ria, coordenado pelas nutricio-
nistas Vanessa Ribeiro, Karla 
Rodrigues e Laura Osinski.

Nas orientações transmitidas 
constou o cumprimento dos pro-
tocolos de saúde ditados pelas 
autoridades em virtude da CO-
VID-19, o cuidado necessário 
com a assepsia e proteção pes-
soal, no preparo da alimentação, 
na higienização completa dos 
ingredientes utilizados na cozi-
nha, a desinfecção do refeitório 
e no zelo com os utensílios utili-
zados pelos alunos.

“Estamos realizando um 
treinamento com os profissio-
nais que atuam nas cozinhas, 
pois são eles que preparam os 
alimentos constantes nos car-

A Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência abriu inscrições para 
cursos de inclusão digital para 
pessoas com deficiência.

Gratuitos e em formato de 
ensino à distância (EaD), os 
cursos visam desmistificar o 

A Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado de São 
Paulo promove nesta sexta-fei-
ra (5), às 14h30, a Live Em-
preenda Legal, de orientação 
fiscal a microempreendedores e 
optantes do Simples Nacional.

O evento é realizado em 
parceria com o Conselho Re-
gional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo e tem o 
apoio da Escola de Governo 
do Estado de São Paulo.

Criado há três meses, o Em-
preenda Legal tem como obje-
tivo estimular o empreendedo-
rismo consciente, através da 
capacitação de todos aqueles 
que estão iniciando na ativida-
de por meio do Simples Nacio-
nal ou MEI sobre as vantagens 
tributárias e os cuidados com 
as obrigações fiscais.

Além disso, visa promover 
um ambiente de negócios sau-
dável e de concorrência leal a 

Nutricionistas da Secretaria 
Municipal de Educação coordenam 

formação para merendeiras

dápios elaborados, que cuidam 
dos utensílios e do material 
utilizados nas refeições, que 
higienizam os vasilhames e ta-
lheres, a cozinha e o refeitório. 
Salientamos que são recomen-
dações necessárias e que garan-
tirão eficiência no preparo dos 
alimentos, proteção coletiva e 
cuidados sanitários para todos”, 
comentou Vanessa Ribeiro.

A alimentação escolar é um 

serviço indispensável, uma ques-
tão de saúde pública, destinada a 
todos os alunos da Educação Bá-
sica, que compreende a educa-
ção infantil, ensino fundamental, 
ensino médio e educação de jo-
vens e adultos, matriculados em 
escolas públicas, filantrópicas e 
em entidades comunitárias con-
veniadas com o poder público.

Sobre a formação coorde-
nada nesse dia pelas nutricio-

nistas da educação municipal, 
a secretária Jéssica Santos elo-
giou a iniciativa, salientou que 
todos os cuidados de higiene 
e prevenção, em todos os se-
tores, seguirão os protocolos 
sanitários e que as merendeiras 
das escolas públicas munici-
pais também receberão idênti-
ca formação sobre as recomen-
dações do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar.

São Paulo abre inscrições para cursos gratuitos 
de inclusão digital para pessoas com deficiência

sentimento de medo e inse-
gurança em acessar recursos 
tecnológicos.

Dentro do módulo de in-
clusão digital, as pessoas 
com deficiência interessa-
das podem se matricular nos 
cursos de: Alfabetização Di-

gital, Digitação, Redes So-
ciais e Tecnologia Assistiva 
voltada para pessoas com 
deficiência visual.

A ação é realizada em par-
ceria com o Centro de Tec-
nologia e Inovação e com o 
Serviço de Reabilitação Lucy 

Montoro - Jardim Humaitá, 
equipamentos da secretaria, 
e visa garantir maior autono-
mia e inclusão para as pessoas 
com deficiência.

“Os cursos de inclusão di-
gital, como quer o governa-
dor João Doria atendendo as 
pessoas com deficiência, tem 
como objetivo proporcionar 
maior inclusão e acessibi-
lidade digital e tecnológica 
das pessoas com deficiência, 
principalmente neste perío-
do de pandemia”, ressaltou 
a secretária estadual dos Di-
reitos da Pessoa com Defi-
ciência, Célia Leão.

As inscrições devem ser 
realizadas pelo link https://bit.
ly/CursosInclusaoDigital

Secretaria da Fazenda e Conselho de 
Contabilidade promovem live de orientação 
fiscal a pequenos e microempreendedores

Evento acontece nesta sexta-feira, dia 5, às 14h30, pelo Youtube do Conselho Regional de Con-
tabilidade de São Paulo para ajudar quem tem ou quer iniciar na atividade empreendedora

partir do entendimento das re-
gras do Fisco, para que possam 
exercer suas atividades com 
segurança e continuar garan-
tindo os benefícios oferecidos 
pelos regimes simplificados.

Para abordar essas questões, 
estarão presentes o agente fis-
cal de rendas Gabriel Bernardi, 
da Egesp, que falará sobre os 
direitos e deveres desses con-
tribuintes, para que tanto os 
empreendedores quanto o Es-
tado sejam beneficiados, além 
do vice-presidente de registro 
do Conselho Regional de Con-
tabilidade, Mariano Amadio, e 
de Daisy Christine Hette East-
wood, conselheira do órgão re-
gional, que abrirão o evento e 
farão a mediação da conversa.

Essa já é a quarta edição do 
projeto Empreenda Legal da 
Fazenda Estadual, e a primei-
ra em parceria com o CRCSP, 
em que o principal objetivo é 

estreitar o relacionamento com 
várias ações ao longo deste 
ano, por meio de dicas de como 
manter a regularidade fiscal do 
negócio e o esclarecimento das 
dúvidas mais frequentes.

Bernardi vê a parceria da 
secretaria com o CRCSP como 
uma oportunidade para que 
os contribuintes dos mais va-
riados segmentos se inteirem 
desses temas importantes.

“A campanha Empreenda 
Legal da Secretaria da Fazen-
da e Planejamento do Estado 
de São Paulo, tem como prin-
cipal objetivo dar as informa-
ções necessárias para que as 

empresas possam empreen-
der e se relacionar de forma 
harmônica com o Fisco, pro-
movendo um ambiente de ne-
gócios mais justo e adequado 
para todos. Nesse contexto, 
contar com a parceria do Con-
selho Regional de Contabili-
dade do Estado de São Paulo 
é importantíssimo e funda-
mental para que possamos 
conscientizar o maior número 
de contribuintes sobre suas 
obrigações dentro do regime 
do Simples Nacional”, disse

O evento é gratuito e aberto 
ao público e será transmitido via 
canal do Youtube do CRCSP.
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DESMISTIFICANDO A INTUBAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

Demora pela busca do tratamento da Covid-19 
em hospitais preocupa secretário e médicos em Barretos
Profissionais da saúde alertam para os riscos do tratamento da Covid-19 nas residências, por 
desconhecimento sobre a eficiência do método de intubação e ventilação mecânica em UTI
Com um ano da pandemia 

do Covid-19, os profissionais 
da saúde de Barretos consta-
taram um aumento de casos 
em que os pacientes estão se 
tratando em suas residências 
e procuram, tardiamente na 
maioria das vezes, o apoio 
médico nos hospitais especia-
lizados, quando o caso já está 
bem grave e o paciente neces-
sita de uma intervenção mais 
drástica por parte das equipes 
médicas.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde de Barretos, 
Kleber Rosa, os profissionais 
da saúde constataram que 
existe paciente fazendo uso 
de oxigênio domiciliar, o que 
vem gerando preocupação, 
porque a evolução da doença 
é muito rápida.

“A família tem que ficar 
muito atenta, porque esta-
mos identificando através do 
SAMU, Hospital Nossa Se-
nhora e Santa Casa, que es-
tão chegando pacientes muito 
graves e com insuficiência 
respiratória muito aguda, 
mesmo com o uso de oxigê-
nio”, explicou o secretário.

O médico Dr. Paulo Mu-

zetti, coordenador do SAMU e 
intensivista em UTI, explicou 
que o tratamento em casa com 
oxigênio não é uma terapia 
adequada porque pode agravar 
ainda mais o tratamento.

“Essa semana nós pega-
mos um casal em uma residên-
cia, saturando bruscamente o 
que complica o atendimento 
de emergência. Essa situação 
gera um transtorno para toda 
a equipe e para a família”, ex-
plicou o médico.

Segundo Muzetti, na 
maioria dos casos, os profis-
sionais constataram que o pa-
ciente está com oxigênio alto 
e o paciente não está saturan-
do bem. “Essa é uma doença 
que a gente não pode brincar”, 
orientou o profissional, duran-
te entrevista coletiva na sede 
do Ircad Barretos, na última 
quarta-feira (3).

A médica Dra. Cristina 
Prata Amêndola, que é direto-
ra médica do Hospital Nossa 
Senhora e médica intensivis-
ta, explicou que a intubação 
e a ventilação mecânica são 
procedimentos de rotina nos 
hospitais. Segundo ela, este 
tipo de procedimento não 

mata o paciente e sim é uma 
chance de sobrevivência.

“São procedimentos segu-
ros que a gente na UTI faz ro-

tineiramente. As pessoas não 
têm que ter medo da intuba-
ção e ventilação mecânica”, 
afirmou a médica.

Para ela, o que aumenta 
a mortalidade é a intubação 
tardia, quando as pessoas de-
moram muito para chegar ao 

hospital e são intubadas numa 
condição muito pior, “ai sim a 
mortalidade aumenta”, frisou 
a médica.


