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Empreendimentos serão construídos em duas etapas: primeiro a urbanização dos lotes e depois a edificação das casas; sorteios realizados serão mantidos. A7

Obras paradas
chegam a
R$ 55 milhões
na região

Região é a 2ª em
quantidade de
casos por 100
mil habitantes

Banco de
sangue e
Hemocentro
pedem socorro

Aposentado é
baleado no
Pedro Perri,
em Araçatuba

Mulher é
assaltada por
dupla de moto
em caminhada

Polícia incinera
2,7 toneladas
de maconha
apreendida
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Periscópio Leitores

MORTES EM 24 HORAS

MORTES EM 24 HORAS

MORTEs EM 24 HORAS

ARAÇATUBA

Divulgação

NO ESTADO
DE SÃO PAULO

NA REGIÃO

CRIANÇA ESTÁ ENTRE AS 3 MORTES PELO CORONAVÍRUS CONFIRMADAS ONTEM (23) PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ARAÇATUBA. A5

O Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos e Similares denunciou ontem (23) que
uma das unidades dos Correios em Araçatuba sofreu um
surto de Covid-19 e que a empresa não tomou nenhuma me-
dida para evitar o contágio da doença. A4

REFORÇO O volante Danilo Barbosa já é do Verdão; time joga hoje no RJARAÇATUBA O Hospital Municipal não é aberto ao público

SINDICATO DENUNCIA SURTO DE
COVID EM AGÊNCIA DOS CORREIOS

Divulgação

A Federação Paulista de Fu-

tebol (FPF) definiu que o jogo

entre São Bento x Palmeiras será

hoje, às 21h30, em Volta Redon-

da, no Rio de Janeiro. O Verdão

anunciou a contratação de mais

um reforço para a temporada, o

volante Danilo Barbosa.

A Secretaria de Saúde colo-

cou em funcionamento o Hospi-

tal Municipal (HM) para atendi-

mento de pacientes com co-

vid-19. Local funcionará como

apoio à Rede de Urgência e

Emergência, como Pronto Socor-

ro Municipal e Santa Casa.

Divulgação

Palmeiras joga
hoje no RJ, em
Volta Redonda

HM começa
a receber

pacientes do PS

MENINA DE 10 ANOS MORRE DE COVID-19
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EDITORIAL LEITORES

CHARGE

Certamente,
o assunto mais fa-
lado na semana
passada foi sobre o
aumento da Selic,
também conheci-
da como Taxa Bá-
sica de Juros, reali-
zado na reunião do COPOM (Co-
mitê de Política Monetária) na últi-
ma Quarta-Feira (17). Mas como
esse aumento pode afetar o merca-
do?

Após 6 anos sem elevar a Se-
lic, quando optou pelo patamar de
14,25% ao ano em 29/07/2015,
o COPOM decidiu por unanimida-
de aumentar em 75 basis points
(0,75 pontos percentuais), de 2%
para 2,75% ao ano. A alta foi
maior que o esperado pelo consen-
so, que tinha expectativa de uma
elevação de 50 BPS (basis points).

Considerando esse ajuste na
Taxa Básica de Juros, saímos da
mínima histórica (2% ao ano) e ini-
ciamos um "ciclo altista" para a
mesma. Segundo os economistas,
é de se esperar novas elevações
nas próximas reuniões do CO-
POM.

Primordialmente, no âmbito

dos investimentos, uma elevação
na Selic pode dar início a uma "ro-
tação" de produtos (investidores ti-
rando dinheiro de um produto e
alocando em algum outro). Com o
cenário anterior, Selic em 2%a.a,
os investimentos de Renda Fixa fi-
cavam pouco atrativos, até mesmo
para os investidores mais conserva-
dores que possuem muita aversão
ao risco, sendo assim houve um
grande êxodo de investidores em
relação aos produtos de Renda Fi-
xa, os quais decidiram por migrar
para a Renda Variável, que apesar
de apresentar certos riscos pode
trazer resultados mais satisfatórios
(2020 foi ano recorde de entrada
de pessoas físicas na Bolsa de Valo-
res). Porém, essa mudança no va-
lor da Selic causa impacto direto
sobre o rendimento dos títulos de
Renda Fixa, uma vez que boa par-
te deles é atrelado ao CDI, que
acompanha a Selic, tornando-os
pouco mais rentáveis e, consequen-
temente, mais atraentes. Dessa for-
ma, pode ser que com um aumen-
to expressivo da Taxa Básica de Ju-
ros, possamos ver uma saída consi-
derável de investidores mais con-
servadores da Renda Variável, já
que se satisfazem com o rendimen-
to atual atrelado ao CDI dos títu-

los de Renda Fixa.
Por outro lado, na esfera cor-

porativa, o aumento da Selic pode
afetar negativamente alguns em-
preendedores e algumas empresas.
Os pequenos empresários, que es-
tão iniciando sua carreira no em-
preendedorismo e dependem de
crédito para estruturar seu negó-
cio, serão afetados com essa eleva-
ção, uma vez que o crédito ficará
"mais caro", fato que pode desesti-
mular a atividade do empreendedo-
rismo, fazendo com que a econo-
mia gire mais devagar e o nível de
empregabilidade fique abaixo do
ideal. Já as empresas que estão con-
solidadas no mercado, contudo tra-
balham de forma alavancada (com
dívidas, geralmente, pós fixadas),
poderão perder "valor de merca-
do", uma vez que quando trazidas
as dívidas a valor presente, serão
maiores por conta da sua relação
com a Selic. Em suma, apesar do
aumento da Taxa Básica de Juros
ser inevitável para que tenhamos
uma Taxa Real positiva (taxa de ju-
ros - inflação), é necessário que fi-
quemos atentos às consequências
que esse aumento pode trazer para
a Economia como um todo.

Enzo Constantino - Graduando de Economia FEA

USP - RP

O grito de alerta do setor produtivo

A inveja é a
arma dos fracos.
Matriz de inúme-
ros males, mento-
ra de muitas de-
sordens, alicerce
de incontáveis
desventuras. Dis-
creta, tem sido deixada à mar-
gem pelos expositores das verda-
des evangélicas em todas as cren-
ças. Sutil como é, passa desperce-
bida, embora maliciosa, compará-
vel a vapor deletério que intoxi-
ca todo aquele que lhe padece a
presença, espalhando miasma
em derredor.

Hábil, consegue travestir-se
de ciúme exacerbado, quando
não o faz como arrogância vinga-
dora ou aparenta, na condição
de humildade, sempre pernicio-
sa, ou se disfarça como orgulho
prepotente. Além dos males psí-
quicos que produz, em razão dos
pensamentos negativos que diri-
ge contra outrem, proporciona,
simultaneamente, graves prejuí-
zos morais àquele que dela se
empesta.

A inveja é capaz de calu-
niar, investindo contra uma vida

com uma frase dúbia, na qual
consegue infamar o mais puro ca-
ráter. Soez, transmuda palavras e
infiltra doestos perniciosos; vê o
que lhe apraz e realize conforme
lhe parece lucrar.

Consequentemente, o inve-
joso é um peso infeliz na comuni-
dade humana, porque débil mo-
ral; adapta-se, amolda-se, é vene-
noso na bajulação e terrível na
agressividade...

A arma do invejoso é o ódio
desenfreado, mortífero. Na im-
possibilidade de valorizar o traba-
lho que alguém faz, procura ins-
pirar em muitos o despeito e a
m á g o a , a r a i v a e a
imponderação, a palavra ácida e
a acusação mordaz, a fim de rea-
lizar-me e afligir.

As lições da convivência, to-
davia, muito ensinam. Desprendi-
mentos de uns, simplicidade de
outros, confiança de muitos e
não obstante a deficiência que
há em cada um, sempre menor
do que as imensas mazelas da in-
veja, é preciso aprender a respei-
tar, porquanto o invejoso não
considera ninguém, padecendo
despeito de todos, a todos ape-
drejando, maldizendo.

O exercício é para querer es-

timar, conseguir amizade e plan-
tar no coração o que muitos cha-
mam amor, mas que ao ególatra
constitui um fardo pesado, tene-
broso, difícil de carregar.

Sim, o Espírito invejoso
odeia, persegue, porque, tendo
ciúme da felicidade alheia, corrói-
se pela inveja da felicidade dos
demais.

Os que apresentam recal-
ques entre os homens, os que
cultivam complexos de inferiori-
dade, no fundo são Espíritos inve-
josos, malévolos, insidiosos, infeli-
zes, pois somente quem é des-
venturado se compraz na desven-
tura alheia.

Por isso, o exercício é trei-
nar a larguesa da generosidade, a
difusão da gentileza, a ampliação
dos horizontes imensos da carida-
de, porque as mãos que espar-
zem rosas sempre ficam impreg-
nadas de perfume...

Como é ditoso oferecer-se
rosas, muito melhor seria tirar-
lhes, também, os espinhos, como
os cardos do caminho por onde
transitam incautos pés...

Orson Peter Carrara é escritor espírita. Descreve

esta Face Espírita/Ano 13 para publicação na

Folha da Região. 2021: Centenário do Espiritismo

em Araçatuba (21 de abril)

A inveja

Para quem ainda achava que
defender isolamento social e até
paralisar atividades de múltiplos
setores da economia para conter a
Covid-19 era coisa de "vagabun-
do" e de "comunista" interessado
em quebrar o País, o choque de
realidade acaba de chegar. Veio
em forma de carta com mais de
1,5 mil assinaturas, elaborada por
renomados economistas e empre-
sários. O recado está no documen-
to "O País Exige Respeito; a Vida
Necessita da Ciência e do Bom
Governo - Carta Aberta à Socieda-
de Referente a Medidas de Com-
bate à Pandemia".

Economistas, banqueiros, em-
presários e ex-ministros aparecem
entre os signatários. Caso dos ex-
presidentes do Banco Central
Afonso Celso Pastore, Arminio Fra-
ga, Gustavo Loyola, Ilan Goldfajn

e Pérsio Arida; dos ex-ministros
da Fazenda Mailson da Nóbrega,
Marcilio Marques Moreira, Pedro
Malan e Rubens Ricupero; do ex-
governador capixaba Paulo Har-
tung; do presidente do CreditSuis-
se, José Olympio Pereira; do con-
selheiro do Itaú Unibanco, Pedro
Moreira Salles, entre outras cele-
bridades do mundo financeiro.

O documento que foi envia-
do à Câmara, ao Senado,ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e ao
Ministério da Economiaescancara
os impactos econômicos e sociais
resultantes da pandemia, com a
demora na imunização. A mobili-
zação acendeu o sinal de alerta
no Palácio do Planalto, com reco-
mendação até de integrantes do
núcleo duro do governo para que
se adote um tom mais moderado,
não só em relação a medidas que

o presidente pode tomar, dentro
de suas prerrogativas, mas tam-
bém relativamente ao exemplo
que pode dar, respeitando a litur-
gia do cargo.

A emblemática carta do se-
tor produtivo considera que o go-

verno subutiliza ou utiliza mal os
recursos, por ignorar ou negligen-
ciar os efeitos devastadores do co-
ronavírus. Destaca o encolhimen-
to do PIB, o desemprego e o atra-
so da vacinação em massa. Rele-
vante lembrar que há poucos dias
o próprio ministro da Fazenda,
Paulo Guedes, o "superministro"
de Bolsonaro, disse que a vacina-
ção em massa, aliada aos cuidados
cotidianos, é a melhor, mais bara-
ta e mais eficiente política fiscal e
social.

Definitivamente, não dá
mais para sustentar que medidas
de distanciamento e até de lockdo-
w n a d o t a d o e m m u i t o s
municípiossão movimentos parti-
dários, ideológicos e eleitoreiros.
Até porque é enorme o desgaste
para a autoridade pública que se
vê obrigada a adotar remédios tão

amargos. Sem vacina suficiente e
diante da absoluta falta de cons-
ciência de boa parte da população
- nas baladas clandestinas e em
parte no dia a dia do comércio -
em promover aglomerações, por
enquanto o aumento do rigor, in-
felizmente, é o que resta a ser fei-
to.

Chega de negacionismo cien-
tífico, de deboche com coisa tão
séria e de oportunismo eleitoreiro
em meio à catástrofe. A defender
ações mais enérgicas, e a comba-
ter a omissão, agora surge tam-
bém a voz daqueles que, direta e
indiretamente, contribuem para fa-
zer a roda da economia girar, jun-
to com a classe trabalhadora; sem-
pre tendo aceleração da vacina co-
mo foco principal nessa guerra pe-
la sobrevivência. O Brasil merece
respeito.

ENZO CONSTANTINO

FACE ESPÍRITA ARTIGO

ORSON PETER CARRARA

“

”

Pesquisa mostra um aumento no
número de escolas particulares e

de seus alunos
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Impacto do aumento da Selic

artigosfr@gmail.com

Água

n Em plena pandemia, em que
muitos perdem emprego e qual-
quer fonte de renda, é um absur-
do ter aumento (na conta
d'água, em Araçatuba). Países
que levam política a sério sus-
penderam cobrança e subsidia-
ram contas de luz, gás e água. A
empresa tem licitação para pres-
tar serviço à população, a presta-
ção do serviço vem antes do lu-
cro. Agora não duvido usarem is-
so para palco. Não defendo polí-
ticos.
Rodrigo Cruz.

n É só votarem o lockdown das
contas. IPTU, água, luz, telefone
e impostos suspensos por 90
dias com perdão da dívida, mul-
ta e correção. Suspensão de seus
salários. Daí sim pode criticar,
mandar ficar em casa o que qui-
ser. Políticos faladores sem ação
concreta não servem para mais
nada.
Cristina Piau.

Isolamento

n Não tem médicos, estão
exaustos, não tem mais insu-
mos para produção de remé-
dios, de oxigênio. A culpa é de
todos que andam pra rua à toa,
sem precisar, sem máscara,
com Covid espirrando em cima
dos outros. Povo hipócrita que
só pensa em verba. Os profissio-
nais não aguentam mais traba-
lhar para salvar vidas e você aí
aglomerando, fazendo passea-
tas.
Camila Deziró.

n Fiquem em casa, não saia pra
visitar parentes ou amigos, só
saiam se for por doença. Para co-
mida, remédio, roupas existem
delivery. Estamos numa guerra
invisível contra esse vírus mor-
tal.
Adriano Pires.

Cartas: publique no Facebook da Folha da

Região ou envie para pautasfr@gmail.com

Carta com mais de
1,5 mil assinaturas de

renomados
economistas e

empresários defende
nova postura do
governo federal,

exige vacina, pede
medidas urgentes e

alerta: "a vida
necessita da ciência"

A2 Araçatuba, quarta-feira, 24 de março de 2021
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FRASE DO DIANOTAS

SP silencia, mas
MS vai acompanhar
relicitação de malha
O processo de relicitação da Malha Oeste, que cruza a região,

ligando de Bauru até Corumbá (MS), está na parte inicial.
Por enquanto, estão sendo contratados os especialistas que farão o
inventário de toda rede e o estudo de sua viabilidade econômica.
Somente este fase tem um investimento de 3 milhões de dólares,
por meio da CAF (Corporación Andina de Fomento). Por ser uma
importante artéria de transporte de carga de extração mineral e pro-
dução agrícola e industrial, a malha tem merecido grande atenção,
mas não do governo de São Paulo, que se cala sobre o assunto.
Enquanto isso - mesmo que os trabalhos sejam de responsabilidade
da Federação - o governo do Mato Grosso do Sul divulgou ontem
que criou uma comissão para acompanhar o caso. Os trabalhos se-
rão liderados pelo presidente da Semagro (Secretaria Estadual de
Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico), Jaime Verruck.

n Devolução A Malha Oeste
era administrada pela empresa
Rumo, que desistiu do negócio e
concentrou seus investimentos
na Malha Paulista, que passa por
Santa Fé do Sul. A publicação do
edital e o leilão da nova conces-
são, que serão feitos pela Agência
Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT), devem ocorrer no
primeiro semestre de 2023.

n Tramitação O presidente da
Câmara de Araçatuba, Alceu Ba-
tista de Almeida, o Dr. Alceu (PS-
DB), esclareceu ontem que o pe-
dido de investigação sobre a com-
pra de veículos pela Secretaria de
Saúde de Araçatuba será lido e
votado já na próxima segunda-fei-
ra. A coluna Periscópio errou, on-
tem, ao dizer que o processo de-
moraria ainda duas semanas.

Brasília, DF

Agência Brasil

Araçatuba

Da Redação

reportagemfr@gmail.com

n Da Re dação

Visão monocular
passa a ser
classificada
como deficiência

Araçatuba aprova
multa para quem
furar a fila
da vacinação

N
as quatro maiores cida-
des da região, 11 obras
estão atrasadas e duas

estão paradas. Os dados fazem
parte do levantamento realizado
pelo TCE-SP (Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo). As
o b r a s r e p r e s e n t a m R $
55.442.512,41 do dinheiro públi-
co que está investido em contra-
tos que não foram cumpridos
dentro do prazo. Destas, nenhu-
ma está em Araçatuba.

A segunda maior cidade da
região, Birigui, tem cinco obras
com algum problema. Destas,
três estão atrasadas e duas parali-
sadas. O valor delas chega a R$
8.538.332,53. A principal obra
paralisada seria a construção do
Centro de Iniciação ao Esporte
(CIE) com recursos do Ministério
do Esporte. O contrato é de R$
3.717.932,30. Já foram quitados

R$ 489.682,34. Também está pa-
rada a reforma e ampliação do
prédio que abrigará a Central de
Distribuição do PAA (Programa
de Aquisição de Alimentos), cota-
da em R$ 170.440,35. Deste va-
lor, foram pagos, até agora, R$
19.470,29.

De Birigui, ainda constam a
construção de calçadas, rampas
de acessibilidade, alambrados,
guias e sarjetas, quadra de bas-
quete 3, quadra de vôlei e fute-
bol de areia no Parque Ecológico
do Biriguizinho, cujo valor total é
de R$ 659.600,65. E ainda a
construção de uma Unidade Bási-
ca de Saúde no Patrimônio Santo
Antônio, cujo valor total é de R$
556.766,67. Em ambos contra-
tos, nada foi pago até o momen-
to.

A terceira obra em atraso
em Birigui é no valor de R$
3.433.592,56 para construção do
Centro de Convenções e Eventos
de Birigui. Neste contrato, a ad-
minis t ração já qui tou R$

1.464.003,85.

PENÁPOLIS
Em Penápolis, são quatro

obras apontadas pelo TCE-SP co-
mo atrasadas. Somadas, elas che-
gam a R$ 11.036.308,52. A
maior delas é referente a uma
contratação, por licitação, de em-
presa para fazer o a pavimenta-
ção, o recapeamento asfáltico, a
sinalização horizontal e vertical
de várias ruas. Do contrato de
R$ 7.131.997,91, já foram pagos
R$ R$ 7.605.036,50.

Consta ainda, no site do tri-
bunal, uma obra contratada pela
Prefeitura de Penápolis de R$
3.097.328,97 para construção de
uma rotatória e acessos no km 2
+ 070 da Rodovia 2º Sargento
PM Luciano Arnaldo Covolan
(SPA 486/300). Deste contrato,
j á f o r a m q u i t a d o s R $
2.039.366,06.

Também é citado, de Pená-
polis, uma contratação no valor
de R$ 467.824,66 para constru-

ção de arquibancadas de concre-
to armado no Estádio Municipal
“Tenente Carriço”. Até agora, se-
gundo o Tribunal, já foram pagos
R$ 155.291,03.

Penápolis já pagou também
R$ 127.803,95 de um contrato
de R$ 339.156,98 para reforma
do Centro Esportivo Dirceu
Gastão dos Santos Peters, que
também consta com atrasada.

ANDRADINA
A cidade de Andradina tem

quarto obras atrasas, segundo o
Tribunal, que somados os valores
de contrato chegam a R$
35.867.871,36. Uma delas é pa-
ra pavimentação asfáltica em di-
versas ruas, em um valor total de
R$ 582.533,94, sendo que até
a g o r a f o r a m p a g o s R $
195.390,27.

Outra obra, também de as-
faltamento de ruas, tem um valor
inicial de R$ 1.942.249,18. Até
agora foram quitados R$ 400
mil.

Segundo o órgão, Andradina
ainda está em atraso na elabora-
ção de projeto para o novo traça-
do da linha férrea, cujo valor de
contrato é de R$ 680.692,78,
sendo que R$ 272.277,12 já fo-
ram pagos pela administração.

A quarta obra na cidade que
consta no levantamento do Tribu-
nal é a concorrência pública do
PAC 2 (Programa de Aceleração
do Crescimento) para drenagem
e pavimentação. O valor estipula-
do é de R$ 32.662.395,46.

O processo, no entanto, está
em reprogramação junto ao agen-
te técnico da CEF (Caixa Econô-
mica Federal) de Presidente Pru-
dente desde junho do ano passa-
do.

MILIONÁRIA
Outra obra da região que é

apontada como deficitária pelo
TCE-SP está no município de Bu-
ritama. Paralisada desde agosto
de 2019, a obra de ampliação do
canal de navegação à jusante da

eclusa de Nova Avanhandava re-
cebeu R$ 181 milhões em investi-
mentos.

Segundo o Tribunal, cerca
de R$ 1.535.548.077,54 em re-
cursos federais estão travados em
obras atrasadas ou paralisadas no
Estado paulista. Os valores são re-
ferentes à soma inicial de custos
contratuais.

Do total de 1.141 obras pa-
radas, cerca de 36,5% (416) são
conveniadas da União – sete de
âmbito estadual e o restante mu-
nicipal, sendo 192 atrasadas e
224 paralisadas.

Atrasos no repasse do Gover-
no Federal, inadimplemento de
empresa contratada e fatores su-
pervenientes à licitação estão na
lista das principais justificativas
que interrompem os serviços nes-
tes empreendimentos.

As informações constam da
oitava atualização do Painel de
Obras do Tribunal, relativa ao
quarto trimestre de 2020, colhi-
das até 14 de janeiro de 2021.

NOVA LEILEGISLATIVO

Marco Aurélio (STF) Mello
sobre pedido de Bolsonaro
contra o toque de recolher

O
presidente Jair Bolsona-
ro sancionou a lei que
classifica a visão mono-

cular como deficiência sensorial,
do tipo visual, estendendo aos
seus portadores todos os benefí-
cios previstos na legislação da
pessoa com deficiência visual.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), a
visão monocular é caracterizada
quando a pessoa tem visão igual
ou inferior a 20% em um dos
olhos, e mantém visão normal no
outro olho. Quem possui essa de-
ficiência tem dificuldades com no-
ções de distância, profundidade e
espaço, o que pode impactar na
coordenação motora e no equilí-
brio.

O texto é fruto do Projeto
de Lei de autoria do senador Ro-
gério Carvalho (PT-SE), que tem
visão monocular.

Antes da aprovação desse
projeto de lei, a visão monocular
não era considerada deficiência
por lei federal, mas já era classifi-
cada como deficiência visual para
fins de aplicação da Lei de Cotas
e para disputas em concursos pú-
blicos com vagas reservadas a de-
ficientes.

E
m sessão virtual realizada
anteontem, os vereadores
de Araçatuba aprovaram,

em regime de urgência, um proje-
to assinado pelo vereador Wesley
da Dialogue (Podemos), foi acei-
to com emenda apresentada pelo
próprio autor. A proposta consis-
te em criar uma multa para as
pessoas que desrespeitarem a or-
dem de preferência de imuniza-
ção contra a covid-19, evitando
assim a prática de “fura-fila”.

Os outros dois itens aprova-
dos com pedido de urgência fo-
ram enviados pelo Executivo.
U m d e l e s p e r m i t e a
reestruturação do Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamento e
Controle Social (Cacs) do Fundo
de Manutenção da Educação Bá-
sica e Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb) para
atender a exigências da legislação
federal.

O outro item proposto pelo
Executivo ratifica o protocolo de
intenções firmado entre municí-
pios brasileiros para adquirir vaci-
nas contra a covid-19, assim co-
mo comprar medicamentos, insu-
mos e equipamentos na área de
saúde.

Ante os ares

democráticos

vivenciados,

impróprio,

a todos os títulos,

é a visão

totalitária

Obras paradas ou atrasadas nas maiores
cidades da região chegam a R$ 55 milhões

LEVANTAMENTO Dados divulgados pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) mostram que Birigui, Penápolis e Andradina têm problemas
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Cartório Eleitoral tem nova
suspensão de expediente

Prefeitura de Penápolis
lança Guia do Cidadão

Reprodução

MALHA OESTE Ferrovia que corta a região foi devolvida pela Rumo

SEM ATENDIMENTO Cartório continua sem receber pessoas até dia 30

O cartório eleitoral de Araça-
tuba vai continuar fechado para
o atendimento ao público pelo
menos até o dia 30 deste mês.
Havia a expectativa de que os tra-
balhos fossem restabelecidos nes-
ta semana, mas o TRE-SP ( Tribu-
nal Regional Eleitoral de São Pau-
lo prorrogou a suspensão tempo-
rária do plano de retorno gradual
dos trabalhos presenciais. Desse
modo, os servidores da Secretaria
e dos cartórios eleitorais realiza-
rão suas atividades exclusivamen-
te de forma remota pelo menos
até o final do mês.

Durante esse período, ficam
suspensos, em primeira e segun-
da instâncias, os prazos proces-

suais dos processos que tramitam
em meio físico. A suspensão não
se aplica ao julgamento mono-
crático e ao encaminhamento do
processo à mesa para julgamento
a critério do julgador. No caso de
processos judiciais e administrati-
vos eletrônicos, fica vedada a de-
signação de qualquer ato

As determinações constam
da Resolução TRE-SP 529/2021.
Segundo a norma anterior, Reso-
lução 527/2021, o prazo de sus-
pensão temporária iria até o pró-
ximo dia 19.

A prorrogação foi motivada
pelo recrudescimento da pande-
mia do coronavírus. A última
atualização sobre o plano de re-
torno gradual aos trabalhos pre-
senciais estava disciplinada pela
Resolução 525/2021, do último
mês de fevereiro.

A
Secretaria de Governo
e Gestão Participativa
da Prefeitura de Pená-

polis e a Ouvidoria Municipal
elaboraram o “Guia do Cida-
dão”, um material digital que
fornece orientações aos cida-
dãos penapolenses sobre os di-
reitos e deveres dos usuários de
serviços públicos e quais os ser-
viços públicos são prestados pe-
la Administração Municipal.

O Guia do Cidadão é con-
siderado um instrumento na de-
mocratização da informação;
com sua primeira edição publi-
cada neste mês de março de
2021.

Para quem tiver interesse,

o Guia do Cidadão está disponí-
vel para consulta e download
gratuitos no site oficial da Pre-
feitura de Penápolis (www.pe-
napolis.sp.gov.br); na sessão de
“Arquivos Úteis”. Vale lembrar
que o material passará por di-
versas atualizações ao longo
dos anos, quando novos dados
serão acrescentados, principal-
mente dos setores vinculados a
cada secretaria municipal.

Segundo comenta o secre-
tário municipal de Governo e
Gestão Participativa, Thiago
Mazucatto, o Guia do Cidadão
está em conformidade com o
Decreto Municipal nº 6.729,
de 10 de fevereiro de 2021,
que regulamentou a Lei Federal
nº 13.460, de 26 de junho de
2017 e segue a linha de trans-
parência pública.

SERVIÇO Prefeitura quer dar transparência para os atos públicos
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O
Sindicato dos Empregados
da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos e Si-

milares (SINDECTEB) denunciou na
tarde de ontem (23) que uma das
unidades dos Correios em Araçatuba
sofreu um surto de Covid-19 e que
a empresa não tomou nenhuma me-
dida para evitar o contágio da doen-
ça.

De acordo com o dirigente sin-
dical do SINDECTEB, Silvio
Prudêncio, o surto ocorreu na unida-
de que fica na Rua Vereador Aldo
Campos, 105, no São Joaquim. O lo-
cal funciona como um centro de dis-
tribuição e faz atendimento ao públi-

co. Apesar do surto, a unidade não
suspendeu os trabalhos e atendimen-
tos.

“Os primeiros casos começa-
ram na semana passada, nos dias 15
ou 16 de março. A unidade conta
com aproximadamente 40 funcioná-
rios, sendo que 31 estão afastados
por Covid ou por sintomas da doen-
ça”, disse Silvio, funcionário dos Cor-
reios há 36 anos.

“O agravante é outros empre-
gados lotados na unidade também
apresentaram sintomas, e estão
aguardando o resultado do teste,
sem estarem afastados. Inclusive, te-
mos evidência de que a unidade não
está seguindo as determinações do
Ministério da Saúde, Organização
Mundial da Saúde e várias negligên-
cias sanitárias ocorreram e contribuí-

ram para mais casos da doença”, fa-
lou Prudêncio.

Segundo o denunciante, visan-
do ‘reforçar’ a equipe da unidade
prejudicada, quatro servidores foram
deslocados de uma unidade do cen-
tro de Araçatuba. “Porém três já es-
tão afastados com sintomas da doen-
ça”, disse.

Silvio apresentou à reportagem
da Folha da Região os documentos
enviados ao Ministério do Trabalho,
a Vigilância Sanitária de Araçatuba e
para a própria empresa.

“Mesmo após as denúncias a
unidade não fechou suas portas, não
fez o distanciamento entre os funcio-
nários, não fez demarcação do solo
e não realizou nenhum teste Covid
nos funcionários. Recebemos, ape-
nas, duas máscaras de proteção fa-

cial”, salientou.
Para o dirigente do SINDEC-

TEB, a empresa está escondendo o
caso. Os Correios são, atualmente,
uma empresa pública de direito pri-
vado, vinculada ao Ministério das
Comunicações.

“Chegamos a denunciar o sur-
to na Vigilância Sanitária de Araçatu-
ba, no Ministério Público do Traba-
lho e comunicamos a própria empre-
sa. A Vigilância esteve no local, po-
rém as informações fornecidas estão
erradas. A unidade não fez nenhu-
ma higienização ou limpeza. Não
houve medidas de proteção aos servi-
dores da unidade”, denuncia Silvio.

Prudêncio disse, ainda, que em
julho de 2020 a Vigilância Sanitária
de Araçatuba já havia visitado o lo-
cal e apontado várias irregularida-

des, entre elas falta de álcool em gel
para os empregados, refeitório inade-
quado, espaço físico insuficiente,
não exigência de uso de máscaras
de proteção facial, área de atendi-
mento ao público irregular e não for-
necimento de copos descartáveis.

Na época, em função das irre-
gularidades, vários funcionários fo-
ram até a Praça Rui Barbosa, onde
levantaram cartazes reclamando da
precariedade da unidade localizada
na Rua Vereador Aldo Campos.

OUTRO LADO
Os Correios informaram que

desde março do ano passado adota-
ram medidas preventivas que o mo-
mento exige para preservar a saúde
e o bem estar de todos os emprega-
dos, fornecedores e clientes.

Além do afastamento de em-
pregados em grupo de risco, a em-
presa também disponibilizou a todos
os empregados álcool em gel e más-
caras laváveis, suspendeu a assinatu-
ra do destinatário na entrega de obje-

tos postais, evitando assim comparti-
lhamento de objetos com o cliente
externo, e promoveu a reorganiza-
ção das estações de trabalho nos cen-
tros operacionais, para manter o dis-
tanciamento recomendado. Nas
agências, além da instalação de acríli-
co nos guichês, está sendo realizado
o controle do fluxo de atendimento,
com a demarcação de espaço para
respeitar o distanciamento. Os clien-
tes são orientados a aguardarem do
lado fora para que não ocorram aglo-
merações.

Já a Prefeitura de Araçatuba foi
procurada após seu horário de expe-
diente (às 17h40). Ainda assim, a as-
sessoria de imprensa foi apurar a de-
núncia com a Vigilância Sanitária. A
Vigilância afirmou que a unidade
dos Correios foi fiscalizada, porém
dados do relatório só poderiam ser
enviados nesta quarta-feira (24) e
não ontem, após o expediente da
pasta.

Araçatuba

Tiago Lotto

pautasfr@gmail.com

Sindicato acusa Correios
de esconder surto de covid
em unidade de Araçatuba

A
região de Araçatuba é a
segunda do estado em
quantidade casos por

100 mil habitantes, com 6.513,1
casos, atrás somente de São José
de Rio Preto, que tem 8.592,7

casos positivos por 100 mil habi-
tantes. Já são 49.763 casos desde
o início da pandemia, com
28,5% na variação semanal. Os
dados são da DRS (Departamento
Regional de Saúde), atualizado

nesta segunda-feira (22).
Também está com a pior ta-

xa de ocupação da UTI do esta-
do, com 97,3%, junto com Presi-
dente Prudente. Já na ocupação
dos leitos de enfermaria, a DRS

de Araçatuba é a quarta pior do
estado, com 85,1%, atrás de Pre-
sidente Prudente, grande São
Paulo e Sorocaba, que estão com
88%, 86% e 84,6% de lotação,
respectivamente. São 18,4 leitos

de UTI a cada 100 mil habitan-
tes, sendo a quarta região pior,
perdendo Bauru, Registro e Soro-
caba.

Já de internações, foram 39
somente na última segunda, com
a segunda pior variação do esta-
do, em 33,8%, atrás da Baixada
Santista, com 36,5%. Nas duas úl-
timas semanas, 83,2 pessoas fo-
ram internadas a cada 100 mil
habitantes.

O departamento tem mais
de 764 mil pessoas e já conta
com 1.202 óbitos, com uma va-
riação semanal de 71,2%, a se-
gunda pior. Nos últimos 14 dias,
cada 100 mil habitantes, 23,4
morreram em decorrência do Co-
vid-19. São 157,3 mortos por
100 mil pessoas, desde o começo
da pandemia, o quinto pior índi-
ce de São Paulo.

Em 3 de janeiro, a região de
Araçatuba estava com 61,9% da
UTI lotada, a sétima pior do esta-
do. O número ficou nessa faixa
até no dia 7 de fevereiro, com
51,6% de ocupação, mas em 11
de março, estava em 89,6%, a dé-
cima pior do estado. Em um pou-
co mais de uma semana, a lota-
ção subiu 7,7% e foi para 97,3%.

ARAÇATUBA
Na Santa Casa a taxa de

ocupação da UTI é de 108%. O
Hospital tem 27 internados na te-
rapia intensiva, sendo 23 casos
confirmados e quatro em investi-
gação. Cerca de 95% dos leitos
de enfermaria dedicados ao trata-
mento de pacientes com Co-
vid-19 estão ocupados, sendo, no
total, 64 pacientes, 50 confirma-
dos e 14 em investigação.

Na Unimed, são 43 pacien-
tes na UTI, nas cinco UTIs do
hospital. Nas três enfermarias, há
41 internados. Ao todo, são 84
pacientes internados.

BIRIGUI
A Santa Casa de Birigui está

com 130% de ocupação na UTI,
sendo 13 internados. A enferma-
ria também está com 12 pacien-
tes, sendo 9 positivos e três
aguardando os resultados.

Na Unimed Birigui, a UTI
está com 80% de lotação. Dos 10
leitos disponíveis, oito são de ca-
sos positivos.

Penápolis
A cidade tem, até o momen-

to, sete dos dez leitos existentes
da UTI Covid ocupados. Todos
são moradores de Penápolis, com
diagnóstico positivo. para Co-
vid-19.

Na UTI Geral, com oito lei-
tos, quatro estão ocupados. Três
são moradores de Penápolis, dois
positivos e um aguarda resultado
de exame, um é morador de
Braúna.

Na Enfermaria Covid, 37
dos 32 leitos estão ocupados. 25
pacientes são moradores de Pená-
polis, nove positivos e 14 aguar-
dam o resultado; um de Alto Ale-
gre, um é morador de Avanhan-
dava, e dois de Braúna.

Na Enfermaria Geral, 14 lei-
tos estão ocupados por pacientes
com diagnóstico de Covid-19.
Nove são moradores de Penápo-
lis, cinco positivos e quatro aguar-
dam o resultado, três são morado-
res de Alto Alegre e dois de
Braúna. Os três leitos de suporte
ventilatório estão disponíveis.

LUTO

DENUNCIA Funcionário diz que 31 servidores estão afastados; unidade não suspendeu atendimentos

Brasil registra mais de 3.000
mortes pela covid em 24h

A
escalada desenfreada de
mortes no Brasil em decor-
rência do novo corona-

vírus atingiu nesta terça-feira (23)
um patamar até recentemente ini-
maginável: em apenas 24 horas,
3.158 mortes por Covid-19 foram
registradas no país, que vive o pior
momento de sua crise sanitária des-
de que o Sars-CoV-2 foi detectado
pela primeira vez, em fevereiro de
2020. Somente no Estado de São
Paulo foram 1.021 mortes confirma-
das pela doença ontem.

O país também registrou
84.996 casos. Assim, o Brasil chega
a 298.843 óbitos e a 12.136.615 in-
fecções desde o início da pandemia.

Os dados dos últimos dias e os
sucessivos recordes mostram, tam-
bém, que a tendência é de acelera-
ção, sem sinais de inflexão no hori-

zonte enquanto a campanha de vaci-
nação avança lentamente, com me-
nos de 2,7% da população adulta
imunizada com as duas doses neces-
sárias.

Nesta terça o Brasil completa
62 dias seguidos de média móvel
de mortes acima de 1.000 e 74 aci-
ma de 900, patamar que em mea-
dos de 2020 assustava a população.
Essa média é um instrumento esta-
tístico que permite suavizar
flutuações nos dados derivadas de
gargalos nos sistemas de registro, co-
mo é comum em fins de semana e
feriados.

Neste momento, o Brasil é o
epicentro mundial da pandemia,
despertando em países vizinhos e
distantes preocupação pelo total des-
controle da disseminação do Sars-
CoV-2 e de suas ameaçadoras va-
riantes, como a P.1, e pela aparente
impotência e inoperância de diver-
sas esferas governamentais no com-
bate à doença.

BALANÇO DO DRS II

Divulgação

Região de Araçatuba é a 2ª do Estado em
quantidade de casos por 100 mil habitantes

CORREIOS Funcionário diz que de 40 servidores, 31 estão afastados
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A
Prefeitura de Andradina
vai leiloar três carros de
luxo para investir no

combate ao coronavírus, na cida-
de. Os modelos Ford Fusion Tita-
nium (2013/2014) avaliado em
R$ 67.295,00, Audi A4 (2011)
avaliado R$ 53.024,00 e um

VW Virtus MSI (2018/2019)
avaliado R$ 58.715,00 foram ad-
quiridos pelas administrações
passadas e serviam para viagens
do prefeito e secretários munici-
pais.

O atual prefeito, Mário Cel-
so, determinou o recolhimento

dos veículos e passou a usar con-
dução própria para ir trabalhar e
também em viagens oficiais. O
mesmo está acontecendo com se-
cretários municipais que estão
viajando inclusive com veículos
coletivos de aplicativo, garantin-
do grande economia ao municí-

pio.
“Vamos investir o dinheiro

no combate ao coronavírus. Esta-
mos de olho na situação emer-
gencial e estamos trazendo recur-
sos para o combate ao corona-
vírus”, diz ele.

Da Redação

A
Secretaria Municipal de
Saúde de Araçatuba colo-
cou em funcionamento

na segunda-feira (22) o Hospital
Municipal (HM) para atendimen-
to de pacientes com Covid-19. O
Hospital Municipal não é aberto
ao público. O local funcionará co-
mo apoio à Rede de Urgência e
Emergência, como Pronto Socor-
ro Municipal e Santa Casa de Mi-
sericórdia.

A demanda de pacientes se-
rá encaminhada pelo Pronto So-
corro ou pela Santa Casa de acor-
do com a necessidade. Para casos
de Covid-19, o público deve pro-
curar atendimento no Pronto So-
corro Municipal.

Atuarão no HM equipes de
saúde compostas por médico, fi-
sioterapeuta, enfermeiros, nutri-
cionista, entre outros profissio-
nais. Para ampliar o atendimen-
to, o prefeito Dilador Borges pu-
blicou decreto permitindo que os
serviços de saúde se unam para
contratação de profissionais com
mais agilidade.

O Hospital Municipal conta,
inicialmente, com 10 leitos para
atendimento a pacientes com ca-
sos leves de Covid-19. No entan-
to, a Secretaria Municipal de Saú-
de protocolou junto ao Governo

do Estado de São Paulo o creden-
ciamento para mais 23 leitos clí-
nicos. O HM está equipado com
cilindros de oxigênio caso haja
necessidade.

O diretor técnico do Pronto
Socorro Municipal, Carlos Mori,
considera que a abertura do Hos-
pital Municipal é uma grande
conquista da população de Araça-
tuba. “Todos os passos para a
abertura foram baseados em crité-
rios epidemiológicos, clínicos e
sempre atentos à situação de pa-
cientes sintomáticos respiratórios.
A gestão municipal soube dosar
bem como determinar os passos

de uma abertura consciente, em
um momento que a cidade neces-
sitava com o esgotamento de va-
gas tanto na Santa Casa de Araça-
tuba como no Pronto Socorro
Municipal. A partir da sinalização
dos serviços que a demanda esta-
va acima de suas capacidades, en-
tendeu se que havia a necessida-
de de se lançar mão do dispositi-
vo que estava preparado para o
recebimento de pacientes sinto-
máticos respiratórios. Os pacien-
tes encaminhados para o HM são
cuidadosamente avaliados, reava-
liados a fim de que possa ser ga-
rantida uma assistência integral,

humanizada e, o principal, com
responsabilidade no seu cuidado.
A abertura de leitos de enferma-
ria vem ao encontro com a super-
lotação nos serviços, podendo de-
safogar o sistema tanto a nível de
setor terciário quanto do nível pri-
mário da urgência e emergên-
cia”, finalizou o médico.

Para atendimento, o Hospi-
tal Municipal passou por adequa-
ções estruturais, manutenção de
equipamentos, aquisição de mate-
riais hospitalares, EPIs, medica-
mentos, revisão e ampliação das
redes de gases. O investimento
foi de R$265.256,21.

O
Hemocentro e o Banco
de Sangue de Araçatu-
ba estão preocupados

com o baixo número de doações.
O Banco de Sangue de

Araçatuba está com um déficit
de 45% nos estoques e se não
acontecer nenhuma mudança, o
percentual poderá chegar a 60%.
O captador do Banco de Sangue,
Gilson Cirino, explica que preci-
sam de 50 doações por dia, mas
a média semanal não está ultra-
passando de 25.

"As doações tiveram essa
queda principalmente pelo decre-
to da fase vermelha na nossa re-
gião. As pessoas não estão doan-
do sangue, porém o Banco de
Sangue ficou aberto todos os dias
desde o começo da pandemia,
pois os pacientes que precisam
de transfusões não podem espe-
rar as mudanças de fase do decre-
to, inclusive os pacientes de CO-
VID-19.

O ato da doação de sangue
não oferece riscos de contamina-
ção pelo coronavírus, informa o
líder de captação. "As estruturas
dos locais de doação estão ade-
quadas e preparadas para receber
os doadores. As precauções de

contágio devem ser mantidas,
mas o ato solidário não pode pa-
rar. Uma única doação salva até
quatro vidas. Todos os protocolos
contra o Covid-19 estão sendo se-
guidos rigorosamente para garan-
tir uma doação segura.", ressalta
Gilson.

O Núcleo de Hemoterapia
de Araçatuba está com um esto-
que estável, mas mesmo assim,
as doações caíram durante a pan-
demia. "Está estável porque as ci-
rurgias eletivas foram suspensas,
o que ajudou a segurar os esto-
ques", explica a agente de capta-
ção de doadores de sangue do
Hemocentro, Aline Durante.

Aline diz que o estoque de-
pende as doações, se há muitas
pessoas doando naquela semana,
há também um bom número de
bolsas de sangue. "A semana pas-
sada foi boa, mas nessa já deu
uma caída nas doações" finaliza
dizendo que o estoque atual du-
ra, no máximo, até três semanas.

BRASIL
Para incentivar a doação vo-

luntária e regular de sangue, o
Ministério da Saúde realiza nesta
terça-feira (23) o dia D da campa-
nha “Meu Sangue Brasileiro”.
Até agora, não houve desabasteci-
mento no país, mas, em 2020,
por causa da pandemia de co-

vid-19, houve queda no número
de doações de aproximadamente
20%.

A reposição frequente dos
estoques de sangue é necessária
para tratar anemias crônicas, ci-
rurgias de urgência, acidentes
que causam hemorragias, compli-
cações da dengue, febre amarela,
tratamento de câncer e outras
doenças graves.

Este ano, o objetivo da cam-
panha é melhorar a informação
sobre a segurança da doação de
sangue durante a pandemia.

Todas as medidas de segu-
rança em relação à covid-19 es-
tão sendo adotadas pelos hemo-
centros do país desde o início da
pandemia, como condições de hi-
giene e antissepsia adequadas na
recepção dos candidatos, coleta
do sangue sem exposição a aglo-
merações por meio de agenda-
mentos e distanciamento entre as
cadeiras de coleta. Enquanto dá
sequência à campanha de vacina-
ção contra a covid-19, o Ministé-
rio da Saúde orienta para que os
brasileiros doem sangue no hemo-
centro mais próximo antes de se-
rem vacinados contra a doença.

Períodos de restrição
"A população precisa estar

ciente sobre os períodos de restri-
ção para doação de sangue após
receber a vacina. Por isso, enfati-

zamos a importância das pessoas
fazerem as doações antes de rece-
berem a vacina. A doação de san-
gue é segura e não contraindica
a vacinação, podendo, inclusive,
receber a vacina logo em seguida
à doação", garante o coordenador-
geral de Sangue e Hemoderiva-

dos do Ministério da Saúde, Ro-
dolfo Firmino.

Segundo dados do ministé-
rio, atualmente a taxa de doação
de sangue voluntária da popula-
ção brasileira é de 1,6%, número
que está dentro do preconizado
pela Organização Mundial da

Saúde (OMS). Em 2019, o gover-
no investiu R$ 1,5 bilhão na re-
de de sangue e hemoderivados
no Brasil e R$ 1,6 bilhão em
2020. O valor diz respeito à aqui-
sição de medicamentos e equipa-
mentos, reformas, ampliação e
qualificação da rede. Agência Brasil

ANDRADINA

17 MORTES NA REGIÃO

Banco de sangue
e Hemocentro
pedem socorro

EM ARAÇATUBA Devido a pandemia da covid-19, doações despencaram

Para garantir atendimento, PS começa a
transferir pacientes para o Hospital Municipal

ARAÇATUBA

Prefeitura venderá carros e dinheiro irá para Saúde

Criança de 10 anos morre
de covid-19 em Araçatuba

U
ma menina de 10 anos
está entre as últimas fa-
tais da covid-19, em

Araçatuba. Ela morreu ontem
(23), na Santa Casa de Araçatu-
ba, em decorrência da doença e
não foi informado se tinha algu-
ma comorbidade. De segunda
(22) para ontem, além da crian-
ça, outras dois novas óbitos fo-
ram confirmados em Araçatuba.
Agora, são 401 mortes confirma-
das e três sob investigação.

O boletim apresenta aumen-
to do número de casos confirma-
dos, de 16.428 para 16.637 e de
pessoas em tratamento domici-
liar, de 3055 para 3273, e au-
mento do número de casos sus-
peitos, de 1015 para 1024. Com
duas internações e sete altas hos-
pitalares nas últimas 24 horas, o
número de internados diminui
em 149, sendo 63 deles em UTI.

BIRIGUI
A Secretaria de Saúde de Bi-

rigui divulgou nova atualização
epidemiológica da Covid-19, com
dados do fim de semana, dias 20
e 21 e também dos casos contabi-
lizados até as 12h desta terça-fei-
ra. A pasta não conseguiu divul-
gar o boletim na segunda por pro-
blemas no sistema do Ministério
da Saúde. Neste período, foram
confirmados 315 casos da doen-
ça, totalizando agora 8.709 casos
positivos. Dos confirmados,
7.930 pessoas já estão recupera-
das. Mais oito óbitos foram regis-
trados, subindo para 226 o núme-
ro de mortes. Há ainda 508 pes-
soas aguardando resultados de
exames e cinco mortes suspeitas
em investigação.

Ontem, foram quatro óbi-
tos, de homens de idade entre
33 e 65 anos. Na segunda, uma
mulher, de 86 anos, veio a óbito
no Hospital Unimed Birigui, on-
de estava internada desde o dia
17. Ela tinha doença cardíaca crô-
nica. No domingo, uma mulher

de 57 anos que faleceu no Pron-
to Socorro Municipal. No dia 18,
um homem de 75 anos que fale-
ceu no Pronto Socorro Munici-
pal. A data da internação não foi
divulgada. Ele tinha obesidade.
No dia 13, um homem de 64
anos que faleceu no Pronto So-
corro Municipal. O caso estava
sendo investigado e o resultado
do exame deu positivo.

PENÁPOLIS
Foram confirmados os óbi-

tos que estavam em investigação
ocorridos no dia 21, quatro mu-
lheres de 47, 55, 63 e 74 anos.
Estão em investigação cinco óbi-
tos: uma mulher, de 83 anos,
ocorrido no dia 21; dois homens,
de 49 e 52 anos; no dia 22; uma
mulher, de 62 anos e homem,
de 67 anos, no dia 23. Já foram
registrados 4.358 casos positivos
de Covid-19. Dos casos positivos
de Penápolis, 23 pacientes estão
internados, 675 pessoas estão em
quarentena e 3.552 pacientes es-
tão recuperados. Até o momento,
foram registrados 108 óbitos por
Covid-19, sendo 60 homens e
48 mulheres. Outros 682 pacien-
tes aguardam o resultado de exa-
me ou a data para a realização
do teste rápido. Outros 604 ca-
sos foram descartados por avalia-
ção clínico-epidemiológica e
8.507 pacientes tiveram resulta-
do negativo para Covid-19.

GUARARAPES
A cidade confirmou mais

duas mortes por Covid-19. As ví-
timas são um homem de 54 anos
e uma mulher de 61 anos. Um
óbito continua em investigação.

Foram registrados 37 casos
confirmados de coronavírus. Saí-
ram cinco resultados de casos sus-
peitos que estavam aguardando,
um foi positivo e quatro foram
descartados. Tiveram mais 36 re-
sultados positivos particulares. En-
traram 40 casos suspeitos e 19
pessoas estão internadas, 14 em
Guararapes, três em Araçatuba,
um em Birigui e um em São Pau-
lo.

Divulgação

ARAÇATUBA Hospital Municipal passou por adequações estruturais, manutenção de equipamentos, entre outros
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Selic 2,25% ao ano

TR (Taxa Referencial) 0% ao mês

Ufesp 2020 R$ 27,61

Arroba do Boi R$ 280,00 (data de ontem)

INDICADORES>>

Dólar Ptax* R$ 5,374 R$ 5,374
Dólar Futuro (setembro) R$ 5,353

* Banco Central (média praticada entre as instituições)

Comercial R$ 5,356 R$ 5,358
Paralelo R$ 5,020 R$ 5,540
Turismo R$ 5,010 R$ 5,530

DÓLAR Compra Venda

MOEDAS>>
Compra Venda

PESO ARG. R$ 0,0721 R$ 0,0721EURO R$ 6,361 R$ 6,362

Alto Alegre, SP

Da Redação

Araçatuba

Da Redação

Araçatuba

Da Redação

Cidades Mínima Máxima

Araçatuba 21˚ 37˚

Bauru 25˚ 38˚

Lins 21˚ 38˚

Presidente Prudente 23˚ 37˚

São José do Rio Preto 21˚ 37˚

São Paulo 20˚ 35˚

Temperatura mínima 21˚
Temperatura máxima 36˚
Sol nascente 06h03
Sol poente 19h06

ÍNDICE

UV
9
|

Médio

ÍNDICE

UV
9
|

Médio

O
s 2.790 quilos de maco-
nha apreendidos na
quarta-feira passada

(17) por policiais do TOR (Tático
Ostensivo Rodoviário) na rodovia
Elyeser Montenegro Magalhães,
em Araçatuba, foram incinerados
ontem (23) em um frigorífico de
Andradina em uma ação da Dise/
Deic (Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes da Divisão

Especializada em Investigações
Criminais).

Os policiais civis levaram to-
da a carga da droga na manhã de
ontem para um frigorífico em An-
dradina, e a incineração foi feita
no sistema de abastecimento de
uma caldeira. Em pouco tempo
toda a droga havia sido incinera-
da. Por questões de segurança a
operação foi sigilosa.

A droga incinerada ontem
havia sido encontrada em 240
fardos escondidos sob uma carga
de farelo de soja em um cami-

nhão que estava estacionado na
rodovia Elyeser Montenegro Ma-
galhães, próximo a ponte do rio
Tietê. Dois homens conversavam
próximo ao caminhão, sendo que
um deles era o motorista e o ou-
tro estava em um Gol preto, com
placa de Pratânia.

Durante a abordagem os ho-
mens entraram em contradição.
O motorista do caminhão não
soube precisar o destino de sua
viagem. A carga de farelo de soja
tinha nota fiscal. Diante das con-
tradições os policiais decidiram

fiscalizar a carga, e acabaram en-
contrando debaixo do farelo de
soja, 240 fardos com tijolos de
maconha.

O motorista do caminhão e
o outro homem, suspeito de es-
tar atuando como batedor, foram
presos em flagrante. O motorista
disse que havia pernoitado em
um posto de combustíveis e ale-
gou que não sabia como a droga
tinha sido escondida em seu ca-
minhão. Cada fardo encontrado
no meio da carga tinha entre 17
e 20 tijolos de maconha.

Temperatura mínima 20˚
Temperatura máxima 37˚
Sol nascente 06h04
Sol poente 19h05

Araçatuba

Da Redação

ARAÇATUBA |Quinta-feira 25/03 >>Probabilidade de chuva: 65%

ARAÇATUBA |Sexta-feira 26/03 >>Probabilidade de chuva: 5%

Fonte: www.cptec.inpe.br

ARAÇATUBA | HOJE >>Probabilidade de chuva: 58%

ÍNDICE

UV
9
|

Médio

D
ois homens em uma mo-
to, um deles armado
com faca, assaltaram

uma administradora de 34 anos
no final da tarde desta segunda-fei-
ra (22) na rua Chile, no bairro Es-

planada, zona sul de Araçatuba,
enquanto ela fazia uma caminha-
da.

Segundo a vítima, o garupa
da motocicleta estava armado com
uma faca e a abordou dizendo

"perdeu, perdeu", no momento
em ela jogou o celular no chão.
Uma testemunha que viu a ação
dos criminosos gritou que tratava-
se de um assalto e o ladrão, rapida-
mente pegou o celular que a víti-

ma havia jogado e fugiu.
A administradora disse que fi-

cou muito nervosa e não conse-
guiu memorizar outros detalhes e
nem a placa da moto. A Polícia Ci-
vil vai investigar o caso. Da Redação

Polícia incinera quase 3
toneladas de maconha

D
uas mulheres de 28 e
24 anos e o marido de
uma delas, um vende-

dor de 25 anos, moradores em
Penápolis, foram presos em fla-
grante por policiais militares na
madrugada de ontem (23) acusa-
dos de furtarem 53 melancias em
uma chácara no município de Al-
to Alegre. Um quarto envolvido
foi identificado mas não foi locali-

zado pela polícia.
De acordo com o boletim

de ocorrência, no início da ma-
drugada A Polícia Militar recebeu
denúncia de que, nos fundos de
uma chácara, havia dois carros,
cujos ocupantes estavam furtan-
do as melancias de uma planta-
ção.

Os policiais foram até a pro-
priedade e a vítima, um motoris-
ta de 52 anos, confirmou o furto
e disse que os ladrões haviam
acabado de fugir em dois carros.
Ele não soube precisar o modelo

dos veículos utilizado pelo ban-
do.

Os militares realizaram dili-
gências pela rodovia Raul Forche-
ro Casasco e no quilômetro 3
abordaram um VW Fox, conduzi-
do por uma jovem de 28 anos,
que estava acompanhada da ir-
mã, de 24. No veículos das mu-
lheres foram encontradas 47 me-
lancias no porta malas, além de
um cigarro de maconha parcial-
mente consumido pela condutora
do carro. Elas confessaram o fur-
to e disseram que os companhei-

ros das duas também tinham par-
ticipado da ação.

Uma outra equipe da PM
abordou um GM Vectra, guiado
por um vendedor de 25 anos.
No carro dele havia mais seis me-
lancias. Na delegacia os três fica-
ram em silêncio durante o depoi-
mento. A vítima disse não foi o
primeiro furto em sua plantação.
Ele afirmou que no total o prejuí-
zo chega a uns R$ 2,5 mil. As
melancias apreendidas foram de-
volvidas ao produtor.

Com informações Jornal Interior

APREENSÃO NAS RODOVIAS Droga foi apreendida na quarta-feira da semana passada, em Araçatuba

DURANTE CAMINHADA

AÇÃO POLICIAL

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

ZONA RURAL

Divulgação

Mulher é assaltada por dupla de moto

Divulgação

Menino que havia sumido
na zona rural é encontrado

A
família de um menino
de apenas 6 anos entrou
em desespero depois que

ele sumiu na manhã desta segun-
da-feira na zona rural de Araçatu-
ba. O garoto sempre tem o costu-
me de caminhar perto de sua ca-
sa, na estrada do Goulart, de
acesso ao município de Birigui.
No entanto, desta vez, o menino
não retornou como sempre fazia
e desapareceu.

A mãe da criança entrou
em contato com a PM pelo Co-
pom (Centro de Operações da Po-
lícia Militar - 190) informando
que ele havia sido visto cami-
nhando pela estrada em frente ao
local onde mora, e depois desapa-
receu. Segundo familiares, o me-
nino sempre fazia isso e ficava
por perto, mas nesta segunda-fei-
ra não voltou como de costume.

A mãe dele suspeitava que
o filho estivesse perdido em uma

mata que fica próxima à residên-
cia. Policiais militares da Força
Tática, Rocam e integrantes do
Corpo de Bombeiros foram mobi-
lizados para as buscas.

Policiais da Radiopatrulha
prosseguiram em diligências nas
imediações e a criança foi locali-
zada pelos policiais militares em
um condomínio em construção
próximo ao local.

A criança estava bem e foi
levada de volta para casa. Os pais
ficaram aliviados e emocionados
e agradeceram as equipes pelo su-
cesso no reencontro do menino.
Não foi informado em quais cir-
cunstâncias o menino foi parar
neste local.

Aposentado é baleado no
Pedro Perri, em Araçatuba

Duas irmãs e um homem são presos
após furto de melancias em propriedade

MELANCIA Vítima disse não foi o primeiro furto em sua plantação; dono afirmou que no total o prejuízo chega a uns R$ 2,5 mil; frutas apreendidas foram devolvidas

INCINERAÇÃO A droga incinerada ontem (23) havia sido encontrada em 240 fardos escondidos sob uma carga de farelo de soja em um caminhão na rodovia

O
aposentado Davi Ferrei-
ra Porto, 48 anos, mora-
dor em Guararapes foi

baleado ontem (23) pela manhã
na rodovia Elyeser Montenegro
Magalhães, atrás do conjunto resi-
dencial Cristina, no bairro Pedro
Perri, zona sul de Araçatuba. Ele
foi atingido na cabeça, mão, coxa
e abdome, e está internado na
Santa Casa. Um suspeito chegou
a ser detido.

A Polícia Rodoviária foi acio-
nada com a informação de que
havia um homem baleado no lo-
cal. Ele foi socorrido em estado
grave por uma equipe da Unida-
de de Resgate do Corpo de Bom-

beiros e apoio de um médico do
Samu. Testemunhas passaram as
características físicas do autor,
que fugiu em uma Honda Biz,
vermelha.

Minutos após o crime poli-
ciais militares encontraram o sus-
peito com a Biz vermelha e ao
tentarem proceder a abordagem,
o homem acelerou e fugiu. Ele
acabou sendo detido e negou o
crime. Disse que fugiu porque es-
tava sem habilitação e havia saí-
do recentemente da prisão, sen-
do que cumpre pena em regime
aberto.

O homem passou por teste
de exame residuográfico e foi li-
berado após prestar depoimento.
A Polícia Civil vai aguardar o tes-
te do exame para dar sequência
nas investigações.

ENCONTRADO PELA PM
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A
região de Araçatuba rece-
berá 867 moradias do
Programa Nossa Casa -

CDHU, em sete empreendimen-
tos. A informação foi dada pela Se-
cretaria de Estado da Habitação
nesta segunda-feira (22), em uma
reunião com prefeitos e represen-
tantes municipais. Entre as cida-
des que vão receber, estão Aurifla-
ma com 300 moradias; Castilho,
128; General Salgado, 70;
Mirandópolis, 256; Nova Indepen-
dência, 30 e Valparaíso com 80.

Os empreendimentos serão
construídos em duas etapas: pri-
meiro a urbanização dos lotes e
depois a edificação das casas; sor-
teios realizados serão mantidos.
São 73 novos empreendimentos
em 72 cidades paulistas. Ao todo
são 6.600 moradias do Programa
Nossa Casa - CDHU que serão
edificadas em um novo formato.
O encontro ocorreu de forma vir-
tual, com a participação do secre-
tário de Estado da Habitação, Fla-
vio Amary, do presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano (CDHU), Rei-
naldo Iapequino e de diretores da
Companhia.

O secretário Flavio Amary
explicou aos prefeitos que mudan-
ça no formato vai conferir mais
agilidade nas obras. A previsão an-
terior era de que a Caixa Econô-
mica Federal seria responsável pe-
la construção e pelo financiamen-
to das casas. Para que a produção

dos empreendimentos seja feita
de forma mais rápida, a CDHU as-
sumirá a construção que será exe-
cutada em duas etapas. Na primei-
ra fase, será realizada a urbaniza-
ção dos lotes com pavimentação
e implantação de água e esgoto e
outros itens. Na sequência será
feita a edificação das unidades ha-
bitacionais.

"Mudamos o modelo de
atendimento habitacional. Inova-
mos o processo com o objetivo de
acelerar a implantação dos novos
imóveis. A grande novidade é que
primeiro urbanizaremos as glebas
apresentadas pelos municípios pa-
ra, na sequência, promover a
edificação das casas. Foi um ár-

duo trabalho onde buscamos alter-
nativas para conseguir viabilizar
essas novas moradias e estamos
muito confiantes de que o projeto
terá êxito. Para isso contamos
com a retaguarda do governador
João Doria e do vice-governador
Rodrigo Garcia que mobilizaram
recursos para a implantação do
programa", disse o secretário.

O presidente Iapequino tam-
bém falou do novo quadro e da
nova forma de atuação da Compa-
nhia. "Este novo formato vai ser
mais rápido para implantação dos
projetos. É uma novidade, que te-
rá um prazo curto para execução
das obras. A expectativa é que no
máximo em seis meses devemos

estar com os lotes implantados. É
uma experiência que antecipa in-
vestimentos nesse momento tão
complicado, por isso buscamos
uma estratégia de atuação mais
ágil, inclusive as moradias já fo-
ram sorteadas. Agora é só dar an-
damento no trabalho para garan-
tir as obras", disse o presidente da
CDHU.

As casas terão dois dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro e la-
vanderia. O projeto dos imóveis
incorpora as melhorias estabeleci-
das como diretrizes de qualidade
pela Companhia, como pisos
cerâmicos com rodapé e laje de
concreto em todos os cômodos,
azulejos nas paredes hidráulicas,

estrutura metálica nos telhados e
sistema gerador de energia foto-
voltaica.

Os sorteios para a seleção
das famílias já foram realizados e
serão mantidos para esta nova mo-
dalidade. O financiamento dos
imóveis seguirá os critérios da
CDHU e as novas diretrizes da
Política Habitacional do Estado,
que preveem juros zero para famí-
lias com renda mensal de até cin-
co salários mínimos. Assim, as fa-
mílias pagarão praticamente o
mesmo valor ao longo dos trinta
anos de contrato, que sofrerá ape-
nas a correção monetária calcula-
da pelo IPCA, o índice oficial do
IBGE.

EM PENÁPOLIS

Sebrae oferece
capacitação
para melhorar
vendas

Araçatuba

Da Redação

MEIs já podem se
inscrever em
ação do Sebrae
e Rotaract

EM ARAÇATUBA

O
s Microempreendedores
Individuais (MEIs) po-
dem se inscrever no

Acelera MEI, uma ação promovi-
da pelo Sebrae e o Rotaract Club
Araçatuba Bandeirantes para ca-
pacitar quem precisa de ajuda pa-
ra enfrentar a crise. Os cursos se-
rão online, entre os dias 5 e 9 de
abril, com uma turma das 10h às
12h e outra das 18h às 20h. São
200 vagas no total e as inscrições
são gratuitas no link http://bit.ly/
SebraeAtaRotary.

Os participantes terão orien-
tações sobre um tema diferente a
cada dia: planejamento em tem-
pos de crise, fidelização de clien-
tes, vendas, fluxo de caixa e cré-
dito certo para seu negócio.

Segundo a gerente do Se-
brae-SP Silvia Furio, o MEI é con-
siderado a porta de entrada para
o empreendedorismo e muitas
pessoas se formalizaram como
MEI nesse período de pandemia.
“O Acelera MEI vem justamente
para ajudar o empreendedor nes-
se desafio de transformar necessi-
dade em oportunidade com orien-
tação e apoio”, destaca.

O Rotaract Club de Araçatu-
ba Bandeirantes é formado por jo-
vens que anseiam em mudar um
pouco a realidade para melhor.
Por meio do trabalho e do compa-
nheirismo, os associados apren-
dem diversas habilidades para
que consigam, em conjunto, tra-
zer melhorias à nossa comunida-
de como um todo.

“Entre essas habilidades es-
tá a liderança, que é necessária
para que a sociedade atravesse
momentos difíceis como o que es-
tamos vivendo atualmente. Por is-
so, estamos nos mobilizando para
ajudar os MEIs nessa pandemia”,
afirma Lucas Fernandes Moreira,
presidente do Rotaract Club
Araçatuba Bandeirantes.

O
Sebrae está com ins-
crições abertas para
a capacitação técnica

e empreendedora gratuita “En-
tenda melhor seu cliente e
venda mais”. Durante o curso,
os participantes irão aprender
dicas para entender as necessi-
dades e desejos do seu cliente,
saber quais são as pessoas e
grupos que influenciam as de-
cisões de compra e ainda iden-
tificar as situações que ajudam
ou atrapalham a venda.

O curso terá aulas ao vi-
vo pela plataforma Microsoft
Teams, no período de 14 a 28
de abril, das 19h às 21h. Os
interessados em aproveitar a
oportunidade podem se inscre-
ver gratuitamente pelo telefo-
ne (18) 99141-0090 ou pelo
link http://bit.ly/CursosOnli-
neSebrae2021.

O curso oferece 16 horas
de capacitação técnica e qua-
tro horas de capacitação de
gestão finanças e marketing. A
iniciativa é oferecida em uma
parceria entre a Prefeitura de
Penápolis, Sebrae, Senac e Go-
verno do Estado de São Paulo.

A capacitação traz em
seu conteúdo temas como o
consumidor como protagonis-
ta, vendedor como melhor
ator coadjuvante, necessidade,
desejo e demanda, o consumi-
dor como indivíduo e os ele-
mentos comportamentais que
afetam as decisões de compra.

Da Redação

HABITAÇÃO Empreendimentos serão construídos em duas etapas; sorteios realizados serão mantidos, segundo o governo de SP

O
índice IFECAP, que me-
de a expectativa do em-
presário do comércio do

Estado de São Paulo, registrou for-
te queda de 17,6%, para o mês de
março, em comparação com feve-
reiro. O agravamento da pande-
mia e as revisões do Plano São
Paulo impactaram gravemente as
vendas e expectativas futuras dos
empresários.

O Índice Geral registrou
93,05 pontos, na série sem ajuste
sazonal. O resultado indica o pes-
simismo dos empresários paulistas
- desde agosto de 2020, o índice
se encontrava superior aos 100
pontos. Em relação ao março de
2020, o Índice Geral se encontra
8,6% abaixo do registrado naque-
le mês.

CONFIRA OS
NÚMEROS:
Índice Momento Atual:

apresentou queda de 14,9%, na
comparação com o mês de feverei-
ro, registrando 84,29 pontos. O in-
dicador também permanece abai-
xo dos 100 pontos, o que indica
pessimismo. O resultado foi in-
fluenciado pelas vendas e enco-
mendas, 20,03% e 9,54% abaixo
do verificado em fevereiro de
2021, respectivamente. A situa-
ção geral dos negócios (-14,87%),
também retraiu quando compara-
do com o mês anterior.

Este índice diz respeito às
respostas dos empresários sobre as
suas encomendas atuais, realiza-
das junto a seus fornecedores; a
evolução das vendas no período
atual; e a avaliação da situação ge-
ral dos negócios.

Índice Futuro: os resulta-
dos, que registram as expectativas
para os próximos três meses, apre-
sentou a maior queda, na compa-
ração com o mês anterior

(-20,6%), registrando 106,17 pon-
tos, contudo, foi o único indica-
dor com resultados acima dos
100 pontos.

Quando comparado com o
mesmo mês do ano anterior, o va-
lor se encontra 5,49% acima -
uma possível explicação pode ser
dada pela existência (ação) de um
programa de vacinação.

Os resultados se devem, prin-
cipalmente, às expectativas de
vendas para os próximos três me-
ses, com queda de 25,50%
(102,47 pontos), quando compara-
mos com o mês anterior. As ex-
pectativas de encomendas futuras
tiveram uma queda de 15,41%
(quando comparado com fevereiro
de 2021), alçando 109,88 pontos.

Este índice é calculado com
base nas expectativas dos empresá-
rios em relação às suas vendas e
encomendas em um horizonte
temporal de 3 meses.

Índice Geral: os resultados
do IFECAP, por região, demons-
tram uma queda de 21,97% do Ín-
dice Geral, na capital; e de
15,95% no interior, quando com-
parado com o mês anterior. A ci-
dade de Santos apresentou uma
menor retração (-12,03%).

Este índice é o indicador
composto pela agregação dos dois
índices descritos acima (Índice
Momento Atual e Índice Futuro).

A coleta do IFECAP ocorreu
entre os dias 08 e 18 de março
de 2021. Os contatos, feitos por
telefone com empresários, foram
dificultados pelas maiores restri-
ções, impostas pelo Plano São Pau-
lo:

- Plano SP - 24ª classificação:
Fase vermelha em todo o estado
de São Paulo, com vigência a par-
tir de sábado (06/03);

- Fase Emergencial em todo
o estado de São Paulo, entre os
dias 15 e 30 de março. Esta fase
aumentou as medidas restritivas
em 14 atividades, colocando mais
4 milhões de pessoas em restri-

ções adicionais (entre pessoas em-
pregadas e movimentadas).

Diante do exposto acima, so-
mado com medidas municipais de
restrição, tivemos uma redução
de 16,21% do número de coletas
(com sucesso), sendo que a maior
parte das informações foram de
atividades de serviços considera-
dos essenciais.

ENTENDA
Composto pela compilação

de informações sobre as empresas
do comércio varejista do Estado
de São Paulo, o IFECAP considera
o desempenho atual das vendas a
clientes e das encomendas a forne-
cedores, bem como a avaliação ge-
ral da situação atual do negócio.
O índice avalia ainda informações
sobre as expectativas dos empresá-
rios quanto às vendas e encomen-
das para os próximos três meses.

O IFECAP - Índice FECAP
de Expectativa nos Negócios con-
siste em um indicador baseado
em metodologia largamente utili-
zada por diversos países. Há mais
de 12 anos, a FECAP coleta da-
dos e calcula mensalmente o índi-
ce, que avalia a situação atual das
empresas do comércio varejista,
com informações sobre o desem-
penho atual das vendas e das en-
comendas.

A escolha do comércio vare-
jista como universo da pesquisa se
deve ao fato de ser esse setor o
elo entre a indústria em geral e o
consumidor final, uma vez que
grande parte da produção de to-
dos os setores da economia acaba
circulando de alguma forma pelas
empresas do comércio. Seu princi-
pal uso refere-se à previsão do ní-
vel de atividade da economia, isto
porque o índice procura avaliar a
expectativa real dos empresários
em relação às variáveis chaves, co-
mo encomenda a fornecedores e
venda ao consumidor final, ou se-
ja, a antecipação do comportamen-
to da produção e renda.

QUATRO CURSOS

COM O SANTANDER

Região vai receber mais de 860
moradias do Programa Nossa Casa

ECONOMIA

Empreenda Rápido está com
inscrições abertas na região

Prefeitura amplia prazo de
empréstimos consignados
para 144 meses em acordo

Pesquisa mostra queda de 17,6%
na confiança do empresário de SP

Q
uem está em busca de
uma nova atividade ou
quer aprimorar os conheci-

mentos na área pode se inscrever gra-
tuitamente em um dos quatro cursos
com inscrições abertas para a região
de Araçatuba. São eles: Higiene na
manipulação de alimentos, Entenda
melhor seu cliente e venda mais,
Aprenda a vender melhor no varejo e
Rotulagem de Alimentos. A ação faz
parte do Programa Empreenda Rápi-
do, do Sebrae-SP e Governo de São
Paulo, e tem 120 vagas abertas para
as capacitações online.

O curso Higiene na manipula-
ção de alimentos será realizado entre
os dias 5 e 16 de abril, das 19h às
21h. Ainda na área de alimentação, o
curso sobre rotulagem será de 16 de
abril a 4 de maio, das 19h às 21h. Já

quem busca orientação para melhorar
as vendas terá dois cursos à disposi-
ção: Entenda melhor seu cliente e
venda mais e Aprenda a vender me-
lhor no varejo. Ambos terão uma tur-
ma entre 14 e 28 de abril, das 19h às
21h. Além da parte técnica, as
capacitações incluem orientação sobre
a gestão do negócio. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas no link ht-
tp://bit.ly/CursosOnlineSebrae2021.

O Empreenda Rápido foi criado
com o objetivo de oferecer em um só
lugar tudo o que o empreendedor pre-
cisa para abrir ou ampliar o seu negó-
cio. Baseado em seis pilares, o em-
preendedor poderá realizar a abertura
de sua empresa com agilidade, aces-
sar crédito com as melhores taxas de
juros do mercado, aprender a gerir a
seu negócio, se inscrever em cursos
de qualificação profissional, além de
criar e gerir soluções inovadoras e
acessar o mercado por meio de parce-
rias com plataformas digitais.

O
prefeito de Birigui,
Leandro Maffeis, fir-
mou acordo com o

banco Santander ampliando o
prazo para pagamentos de em-
préstimos consignados dos servi-
dores públicos da Prefeitura de
Birigui. O prazo de quitação
dos empréstimos era de 120
meses. A partir de agora o no-
vo prazo será de 144 meses.

Para Maffeis, o tempo
maior para quitação das parce-
las dos empréstimos consigna-

dos (modalidade em que o va-
lor é descontado direto do con-
tracheque do servidor) propor-
cionará maior estabilidade aos
funcionários, que pagarão as
parcelas com valores menores,
auxiliando na organização das
finanças pessoais.

“Fomos procurados pela
instituição, que possui contrato
com a prefeitura referente à fo-
lha de pagamento dos servido-
res, abrindo a possibilidade de
ampliação das parcelas dos em-
préstimos pessoais. Concorda-
mos com essa concessão em be-
nefício aos nossos servidores”,
explicou o prefeito.
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O
meio-campista Martín
Benítez, de 26 anos, é
o novo reforço do São

Paulo. Nesta terça-feira, o Vasco
da Gama comunicou a saída do
atleta, detalhando o negócio feito
com o Tricolor. Para contar com
o jogador, os paulistas entraram
em acordo com o Independiente,
da Argentina, e com o clube do
Rio de Janeiro. O Cruz-Maltino
vai receber uma compensação fi-
nanceira e ainda terá uma por-
centagem de uma venda futura.

O negócio também prevê
que o Vasco tenha um valor de
crédito para usar numa futura ne-
gociação com algum jogador do
São Paulo. Caso não ocorra a
transferência de atletas, o Trico-

lor terá que devolver essa quan-
tia em dinheiro. Benítez deixa o
São Januário após disputar 33 par-
tidas e marcar três gols. Em nota
oficial, a equipe carioca agrade-
ceu ao argentino pelo esforço.

"O Vasco da Gama agradece
toda dedicação e empenho do
atleta no período que permane-
ceu no Clube, e o deseja sorte
em seu novo desafio", publicou.

RECUPERADO
A novidade no treino do

São Paulo nesta terça-feira foi a
volta do lateral-esquerdo Weling-
ton. O atleta de 20 anos cumpriu
o protocolo de isolamento após
testar positivo para covid-19.

Além de Welington, outro
jogador que se recuperou da
doença foi Léo, que já havia parti-
cipado das atividades no CT da
Barra Funda na segunda-feira.

Aos poucos, o técnico Her-
nán Crespo passa a contar com
mais atletas em seus treinos, con-
siderando a chegada de reforços
e o retorno de alguns nomes que
estavam de folga. O objetivo da

comissão técnica é aproveitar o
período de paralisação do futebol
paulista para adaptar o elenco ao
novo modelo de jogo, além de
prepará-lo fisicamente para a
sequência da temporada.

A
decisão dos organizado-
res dos Jogos Olímpicos
de Tóquio de impedir a

entrada de torcedores e voluntá-
rios estrangeiros caiu como um
balde de água fria no setor turís-
tico japonês. O país quebrou seu
recorde em 2019 com 31,9 mi-
lhões de visitantes, e a expectati-
va era chegar a 40 milhões em
2020 com a Olimpíada.

O adiamento do evento e
as rígidas restrições impostas des-
de o ano passado para conter a
disseminação do novo corona-
vírus já tinham freado os ânimos
do setor. Agora, os japoneses cal-
culam o impacto econômico da
proibição de estrangeiros, que
pode chegar a US$ 1,8 bilhão
(R$ 9,9 bilhões).

O governo japonês espera-
va atrair cerca de 600 mil turis-
tas ao país durante os Jogos.
Mas, as autoridades concluíram
que receber torcedores do exte-
rior não seria possível, principal-
mente depois da detecção de va-
riantes mais contagiosas em mui-

tos países, entre eles o Brasil. Es-
ta é a primeira edição dos Jogos
em que é proibida a entrada de
visitantes de outros países.

A restrição de entrada de
turistas estrangeiros no país re-
presenta uma perda de receitas
estimada em US$ 1,8 bilhão (R$
9,9 bilhões), segundo Takahide
Kiuchi, economista do Instituto
de Pesquisa Nomura. “Não é su-
ficiente para desestabilizar a eco-
nomia japonesa, mas é uma per-
da econômica significativa”, ana-
lisa Kiuchi. Os organizadores da

Olimpíada, por exemplo, terão
de reembolsar cerca de 600 mil
ingressos vendidos ao público do
exterior. A paralisação do setor
turístico vem em um momento
em que pesquisas apontam que
a maioria dos japoneses apoia a
proibição da entrada de especta-
dores estrangeiros. “Há muito
tempo, eu via os Jogos como um
momento de rebuliço que atrai-
ria clientes de todo o mundo. Fi-
quei triste e desapontado”, disse
Yui Oikawa, gerente da operado-
ra de turismo Tokyo Rickshaw.

QUEDA DE RECEITA

TRICOLOR

Proibição de estrangeiros em
Tóquio representa R$ 9,9 bilhões

Vasco entra em acordo com São Paulo
e anuncia rescisão com Martín Benítez

São Paulo, SP

Gazeta Esportiva

A
Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF) anunciou on-
tem que o jogo entre

São Bento e Palmeiras, pelo Cam-
peonato Paulista, está confirmado
para hoje à noite em Volta Re-
donda (RJ). A realização da parti-
da está assegurada para às 21h30
no estádio Raulino de Oliveira.

O elenco do São Bento trei-
nou pela manhã e à tarde viajou
de ônibus para Volta Redonda, lo-
cal da partida desta quarta. Ao
longo da segunda-feira, a FPF
chegou a tentar marcar o jogo pa-
ra ser disputado ainda nesta terça
à tarde, porém a ideia foi descar-
tada. Pesou na ocasião a vontade
do Palmeiras de que a partida fos-
se realizada em outra data. O ti-
me alviverde também foi notifica-
do do jogo e viajaria ontem à noi-
te para o compromisso.

A FPF confirmou a realiza-
ção da partida em nota publicada

no site oficial por volta das 13h.
A entidade explicou que selou
acordos com o Governo do Esta-
do do Rio, com a Prefeitura de
Volta Redonda e com a Federa-
ção de Futebol do Estado do Rio
de Janeiro (Ferj) para garantir a li-
beração do jogo. Em nota envia-
da à imprensa, a Prefeitura de
Volta Redonda também garantiu
que o jogo do Palmeiras estava
confirmado.

A partida entre São Bento e
Palmeiras vale pela terceira roda-
da. A partida não foi realizada na
data original, dia 7 de março, por-
que o clube alviverde estava en-
volvido na disputa da final da Co-
pa do Brasil. Na última semana,
a FPF chegou a marcar esse mes-
mo jogo para Belo Horizonte,
mas a partida foi desmarcada por
causa de um veto do governo mi-
neiro.

REFORÇO
O Palmeiras anunciou nesta

terça-feira o primeiro reforço para
a temporada 2021. O clube acer-

tou a contratação do volante Da-
nilo Barbosa, que desde junho de
2018 defendia o Nice, da França.
Aos 25 anos, o atleta nascido em
Salvador e revelado no Vasco assi-
nou contrato de empréstimo váli-
do até dezembro.

A negociação entre o Pal-
meiras e o jogador teve início nes-
te mês. Danilo desembarcou no
Brasil no fim de semana para fa-
zer exames médicos e assinar
contrato. "Estou muito feliz, mui-
to contente de fazer parte do
elenco do Maior Campeão do
Brasil. Não vejo a hora de vestir
essa camisa, com muita alegria.
Vou procurar retribuir todo o ca-
rinho e todo o apoio dentro de
campo", disse o jogador.

Danilo foi promovido ao ti-
me principal do Vasco em 2014,
mas fez somente nove partidas.
Depois, iniciou uma passagem pe-
lo futebol europeu. No mesmo
ano, ele assinou com o Braga. O
volante ainda atuou por emprésti-
mo no Valencia, Benfica, Stardad
Liége (Bélgica) e na sequência,

trabalhou com o técnico Abel Fer-
reira na temporada 2017-18 no
próprio Braga. Após se destacar
na temporada, foi comprado pelo
Nice. A carreira de Danilo Barbo-
sa também é marcada por passa-

gens pelas seleções brasileira de
base. O volante foi chamado pela
primeira em 2010, pela categoria
sub-15. Anos depois, ele integrou
o grupo que em 2015 foi vice-
campeão Mundial sub-20 na No-

va Zelândia. O jogador era o capi-
tão da equipe que tinha ainda o
atacante Gabriel Jesus. Ao fim do
torneio, Danilo foi escolhido o se-
gundo melhor atleta da competi-
ção.

SUL-AMERICANAS

CAMPEONATO PAULISTA A entidade explicou que selou acordos com o Governo do Rio, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Federação fluminense

O
presidente da Conme-
bol, Alejandro Domín-
guez, fez um pedido ao

presidente da Fifa, Gianni Infanti-
no. Ontem, durante a 74ª assem-
bleia ordinária da entidade que
comanda o futebol na América
do Sul, o paraguaio pediu que a
Fifa proteja as federações sul-ame-
ricanas e ajude a preservar a dis-
puta das Eliminatórias para a Co-
pa do Mundo do Catar, em
2022. "Não é que a Conmebol
queira que as Eliminatórias sejam
disputadas nas datas pré-determi-
nadas. Pedimos ao presidente In-
fantino e à Fifa que continuem
trabalhando duro para proteger
nossas associações e nosso fute-
bol", disse Domínguez, durante o
evento, realizado em formato vir-
tual.

Em resposta, Infantino asse-
gurou que seu objetivo é melho-
rar os interesses das associações
continentais em relação ao calen-
dário internacional em meio à

pandemia do coronavírus. "Todos
esperamos que agora, com a vaci-
na, o mundo vá melhorando dia
a dia, para que possamos voltar
ao normal, mas ao mesmo tempo
teremos que continuar conversan-
do, continuar debatendo muitos
problemas", pontuou Infantino.

Uma das consequências da
pandemia no futebol sul-america-
no foi o adiamento da rodada du-
pla de março das Eliminatórias
para a Copa do Mundo de 2022,
no Catar. Os jogos foram suspen-
sos diante da impossibilidade de

as seleções convocarem jogado-
res que atuam na Europa devido
a restrições sanitárias ou a recusa
de seus clubes em meio ao agra-
vamento da pandemia, especial-
mente no Brasil, que tem batido
recordes diários de infecções e ca-
sos.

O dirigente suíço, no entan-
to, ele adiantou que a discussão
não será fácil, já a defesa dos inte-
resses esportivos "é a batalha diá-
ria de um presidente da federa-
ção, um presidente da confedera-
ção e o presidente da Fifa".

PEIXE

Philip Fong/AFP

Federação Paulista confirma jogo entre
São Bento e Palmeiras para esta noite

Arquivo

Conmebol pede à
Fifa que preserve
as datas das
Eliminatórias

Após ‘surpresa’ da Federação,
Santos viaja com 35 jogadores

Arquivo

Divulgação

PREJUÍZO O governo japonês esperava atrair cerca de 600 mil turistas TENTATIVA Presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez pede datas

O Santos viajou para Atibaia
na tarde desta terça-feira. Proibi-
do de treinar no CT Rei Pelé em
função do avanço da covid-19, o
Peixe reservou o Bourbon Re-
sort.

O Alvinegro deve ficar em
Atibaia até sexta, voltar para fol-
ga na Baixada Santista e retornar
para o interior paulista até viajar
para a Argentina, onde enfrenta-
rá o San Lorenzo, dia 6 de abril,
no El Nuevo Gasómetro, pela par-
tida de ida da terceira e última fa-
se da Pré-Libertadores da Améri-
ca.

O cronograma é reavaliado
diariamente. Ontem, por exem-
plo, o Santos foi avisado pela Fe-
deração Paulista de Futebol que
enfrentaria a Ponte Preta na quar-
ta, em Volta Redonda. O jogo
acabou cancelado uma hora an-

tes do embarque hoje.
O técnico Ariel Holan sepa-

rou dois grupos: um com o auxi-
liar Marcelo Fernandes para Vol-
ta Redonda e outro para Atibaia,
com os principais jogadores e o
acréscimo de alguns atletas do
sub-23. Sem o duelo com a Pon-
te, a saída foi adiada em uma ho-
ra e 35 foram para o interior.

O resort estará inteiramente
disponível para o Santos, sem ou-
tros hóspedes. Por protocolo de
saúde e também por economia,
funcionários da comissão técnica
revezarão.

EMPRÉSTIMO
O Santos confirmou nesta

terça-feira o empréstimo de Ar-
thur Gomes ao Atlético-GO até
dezembro de 2021. O Dragão pa-
gará 100% do salário e não há op-
ção de compra.

Arthur tem contrato com o
Peixe até dezembro e não reno-
vou.

FECHADO Meio-campista Benítez, de 26 anos, é o novo reforço do São Paulo

EM CIMA DA HORA Palmeiras foi notificado na tarde de ontem e viajaria à noite para o Rio de Janeiro
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N
os últimos dez anos, o dia
15 de março traz para a
população síria lembran-

ças de um passado que se foi. Nesta
data, em 2011, começou a se dese-
nhar o conflito armado na Síria –
que dura até os dias de hoje. Cerca
de dois meses antes, grandes protes-
tos populares, em sintonia com o
que ocorria em outros países e que
ficou conhecido mundialmente co-
mo a Primavera Árabe, ganhava con-
tornos violentos. Desde então, uma
guerra por poder entre o governo li-
derado pelo presidente Bashar al-As-
sad e oposicionistas ficou mais com-
plexa, com contornos políticos, étni-
cos e religiosos, e com diversos gru-
pos promovendo ações hostis entre
si.

Passados dez anos, o conflito

não parece próximo de uma solu-
ção. Segundo estimativas da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU),
387 mil pessoas morreram, sendo
mais de 115 mil civis. Além disso,
há atualmente cerca de 6,6 milhões
de refugiados sírios espalhados por
todo o mundo. São pessoas que ti-
nham uma vida normal, trabalha-
vam, estudavam, passeavam, toma-
vam café com seus amigos e tive-
ram que deixar tudo para trás.

Aproximadamente 3,8 mil de-
les chegaram ao Brasil na última dé-
cada. Mais de 80% deles se concen-
tram em São Paulo, no Rio de Janei-
ro e no Paraná, onde já existia uma
comunidade sírio-libanesa consolida-
da.

O choque cultural e a diferen-
ça de realidade entre países da Amé-
rica do Sul e do Oriente Médio fa-
zem com que, para os refugiados sí-
rios, a adaptação ao Brasil seja um
processo mais lento e repleto de de-

safios adicionais. Aprender um idio-
ma com alfabeto e regras gramati-
cais completamente diferentes é o
principal deles. Mas, tendo superado
as dificuldades, o ativista Abdul Ja-
rour, a chefe de cozinha Fatima Is-
mail (foto em destaque) e a arquite-
ta Lucia Loxca se sentem hoje em
casa.

"Não sou a mesma pessoa que
vivia na Síria. Sou outra pessoa. Ab-
sorvi uma nova cultura, uma nova
língua. Hoje sou brasisírio", diz Ab-
dul. O termo usado por ele para des-
crever sua nova nacionalidade pare-
ce traduzir o sentimento de outros
refugiados que encontraram no terri-
tório brasileiro um local para recons-
truir suas vidas.

Abdul conta que encontrou no
futebol e na música portas de acesso
à cultura brasileira. "Comecei a ir
aos jogos para ver como é o povo
brasileiro e me apaixonei. Me tornei
corintiano. Quando você está no

campo é todo mundo junto, todo
mundo gritando. Ninguém sabe sua
identificação social, sua riqueza.
Também me apaixonei pelo ritmo
sertanejo. Gostei muito de Henrique
e Juliano. Repetia as palavras sem
entender o significado. Com o tem-
po fui entendendo. Jorge e Matheus
é muito bom. Cristiano Araújo, que
faleceu, mexeu muito comigo. O aci-
dente dele em 2015 me emocionou
porque tinha uma música dele que
eu cantava todos os dias", conta.

No país desde 2014, mais pre-
cisamente em São Paulo, Abdul estu-
dava administração de empresas e
comercializava acessórios eletrônicos
na Síria. Deixou sua terra natal
quando completou 20 anos, fugindo
do serviço militar obrigatório. No Lí-
bano, país vizinho à Síria, recorreu
às embaixadas do Canadá e da Aus-
trália, mas não obteve o retorno es-
perado. Cogitou a travessia por mar
até a Turquia, mas tinha receio de

se afogar como alguns de seus "Que-
ria um país que me reconhecesse co-
mo ser humano, que me desse direi-
to de viajar legalmente. E foi aí que
tive notícia que o Brasil estava con-
cedendo um visto humanitário para
o povo sírio. Fui à embaixada, fiz
uma entrevista, paguei o visto e
comprei minhas passagens, de ida e
volta, porque não sabia se ia ficar. Ti-
nha medo também. Estava indo pra
um país do outro lado do mundo.
Então eu digo que vir para o Brasil
não foi minha escolha. Foi uma esco-

lha de Deus", conta.
Brasil e Síria não possuem en-

tendimentos bilaterais para isenção
de vistos de entrada. Dessa forma,
antes de embarcarem, os sírios preci-
sam se dirigir a uma embaixada ou
consulado brasileiro e solicitar per-
missão para entrada no país. Até
2012, muitos refugiados chegavam
com o visto de turista, o que permi-
te a permanência em território brasi-
leiro por um período inicial de 90
dias e que pode ser renovado por
mais 90 dias.

P
rimeira repórter com sín-
drome de Down do Bra-
sil, Fernanda Honorato se

orgulha de estar à frente das câ-
meras há 15 anos e afirma que
seu papel é levar informação de
qualidade para pessoas com defi-
ciência.

“Eu me orgulho muito de
apresentar e trazer informações
para pessoas com várias deficiên-
cias”, afirma Fernanda, que é re-
pórter do Programa Especial, da
TV Brasil, e já teve sua história
contada na Itália. “Aquilo me
marcou muito”.

Fernanda lembra que foi
convidada para fazer um teste co-
mo repórter do programa depois
de ter entrevistado, meio que por
brincadeira, pais de jovens com
alguma deficiência durante uma
noite em que ela se divertia com
amigos.

À época, Fernanda era rai-
nha de bateria da organização
não governamental (ONG) Proje-

to de Samba Mestre Robson para
pessoas especiais. “Naquele dia,
eu nem quis sambar. Já peguei o
microfone e saí entrevistando
pais de alguns amigos meus. Eu
me dei tão bem que eles me con-
trataram para fazer a repórter”.
O teste ficou guardado na TV
Brasil e só foi ao ar no segundo
programa.

Atualmente, Fernanda Hono-
rato é rainha de bateria da organi-
zação social Embaixadores da Ale-
gria, a primeira escola de samba
voltada a pessoas com deficiên-
cia, que desfila no Sambódromo
do Rio abrindo o grupo especial.
“Essa escola é totalmente inclusi-
va”.

SONHO
Acostumada aos holofotes e

a conversar com celebridades,
Fernanda afirma que seu grande
sonho é entrevistar o “rei” Rober-
to Carlos. “Eu tenho tanto para
te falar, mas com palavras, não
sei dizer, como é grande o meu
amor por você”, cantarolou, du-
rante a entrevista à Agência Bra-
sil, destacando que sabe decora-

das as canções de que mais gosta
do ídolo.

Também na lista de desejos,
está um bate-papo com a cantora
Ivete Sangalo. “Aquela baiana ar-
retada, que eu adoro de paixão
também”, definiu Fernanda.

Durante os 15 anos como
repórter, Fernanda afirma que a
entrevista mais marcante da car-
reira foi com a cantora Maria
Bethânia. “A Bethânia é um
amor de pessoa”.

Ela destaca também as en-
trevistas que fez com Chico Buar-
que, Zezé de Camargo e Lucia-
no, Daniel e o sambista Diogo
Nogueira. “Eu estou sempre com
ele na minha Portela”, afirmou,
referindo-se a Diogo e ao Grêmio
Recreativo Escola de Samba Por-
tela.

“CHEFA”
Fernanda conta que tem um

carinho especial por sua “chefa”
na televisão, a diretora do Progra-
ma Especial Ângela Patrícia Reini-
ger. “Ela acreditou no meu poten-
cial e no meu ponto de vista. Ela
sabe tirar o melhor de mim”.

A nova temporada do Pro-
grama Especial estreou ontem
(20) destacando, no primeiro epi-
sódio, a carreira de Fernanda,
suas entrevistas e coberturas espe-
ciais, como a das Paralimpíadas
do Rio de Janeiro, em 2016. Na
edição, a repórter conversa tam-
bém com a psicopedagoga Ales-
sandra Almeida, autora do livro
Downadinha, inspirado na histó-

ria da filha, Clarice, que tem sín-
drome de Down.

De acordo com a diretora
Angela Reiniger, a temporada tra-
rá uma nova série de entrevistas
de Fernanda sobre atividades artís-
ticas. O Programa Especial é dedi-
cado à inclusão das pessoas com
deficiência e vai ao ar todos os sá-
bados, às 9h30, na TV Brasil (ve-
ja como sintonizar).

O Dia Internacional da sín-
drome de Down foi proposto pela
Down Syndrom International e é
celebrado no dia 21 de março
desde 2006. A data (21/03 ou
3-21) foi escolhida como alusão à
trissomia 21. A síndrome de Do-
wn é um distúrbio genético causa-
do quando uma divisão celular
anormal resulta em material gené-
tico extra do cromossomo 21.

‘Sou brasisírio’: os refugiados de
uma guerra que dura há 10 anos

DIREITOS HUMANOS Fernanda Honorato tem 15 anos de carreira na TV; Ela também é rainha de bateria da organização social Embaixadores da Alegria

HISTÓRIA

Primeira repórter com Down conta sobre
sua carreira, objetivos e sonhos

Tomaz Silva/Agência Brasil

Abdul Jarou/ Acervo Pessoal

Tomaz Silva/Agência Brasil

FERNANDA HONORATO É repórter da Tv Brasil

ABDUL JAROU É ativista e se apaixonou pelo futebol e pela música sertaneja

REFERÊNCIA Fernanda Honorato se orgulha de estar à frente das câmeras e afirma que seu papel é levar informação de qualidade para pessoas com deficiência
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A
Pesquisa Empresas Hu-
manizadas 2020 reali-
zou um estudo com

mais de 200 organizações no
país, buscando analisar ques-
tões como maturidade de ges-
tão e qualidade de relações nu-
tridas com múltiplos stakehol-
ders e parceiros em geral na so-
ciedade. A Tribo Global, consul-
toria especializada em promo-
ver melhores práticas para tor-

nar empresas mais humaniza-
das, participou do levantamen-
to atingindo resultado modera-
damente alto, classificando-se
como Empresa Humanizada e
ressaltando pontos necessários
para o próprio desenvolvimen-
to.

Os Ratings de Consciência
Humanizadas serão apresenta-
dos em um evento online, que
acontece amanhã (25), às
18h30. Além dos resultados o
evento terá a palestra “Atitude
das Lideranças para tornar as or-
ganizações mais conscientes e

Reconhecimento das organiza-
ções”, além da participação de
CEOs responsáveis para debater
os assuntos. Estes ratings são
fruto de um trabalho de douto-
rado realizado na Universidade
de São Paulo.

Os participantes recebem
o ranking de suas análises com
Rating de Consciência, envol-
vendo avaliação multi-stakehol-
ders, realizada em outubro de
2020, contendo identidade or-
ganizacional, desenvolvimento,
valores para serem desenvolvi-
dos e valores para serem ajusta-

dos ou ressignificados.
A Tribo Global alcançou o

volume de respostas 72, atingin-
do a satisfação da análise, além
de ser reconhecida por buscar
trazer significado e impactos po-
sitivos. A pesquisa também
aponta uma cultura organizacio-
nal saudável com oportunidade
de desenvolvimento em temas
como visão integrada e agilida-
de, que estão inseridos nos pro-
pósitos internos da rotina da or-
ganização.

Empresa de consultoria
com foco na cultura organiza-

cional, a Tribo Global faz ges-
tão consciente e desenvolvimen-
to humano em busca de enga-
jar e gerar valor, integrando pro-
pósito e resultados.

A IMPORTÂNCIA
DE HUMANIZAR
UMA EMPRESA
A humanização está interli-

gada à cultura organizacional,
que já existe em cada institui-
ção, porém, é preciso que seja
estudada e otimizada. Este é o
trabalho da Tribo Global, que fo-
ca na formação de lideranças

mais conscientes e leva matura-
ção para a continuidade de pro-
jetos internos.

“Primeiro buscamos enten-
der o funcionamento da cultura
da instituição, feito isso, traba-
lhamos para transformar a roti-
na e como as pessoas se relacio-
nam, colaboram e entregam re-
sultados, de forma mais huma-
na. Essa é a chave e o futuro pa-
ra o bom funcionamento das or-
ganizações, independente de
seu segmento no mercado”, ex-
plica Stephanie Crispino, CEO
da Tribo Global.

U
ma pesquisa inédita reali-
zada no Brasil mostra
que empresas que ado-

tam os pilares do capitalismo cons-
ciente [conjunto de práticas que
gera valor financeiro, sustentabili-
dade e bem-estar social para todas
as partes envolvidas em um negó-
cio, de acionistas, colaboradores e
até consumidores] apresentam re-
sultados superiores, quando com-
paradas à média das 500 maiores
companhias do país.

Ao fazer negócios de manei-
ra que siga tais preceitos, essas or-
ganizações superam as concorren-
tes em quesitos como rentabilida-
de, fidelidade dos clientes e enga-

jamento dos funcionários. O estu-
do foi apresentado recentemente
em São Paulo.

A pesquisa Empresas Huma-
nizadas do Brasil, realizada pelo
departamento de Engenharia de
Produção da USP de São Carlos,
é baseada na metodologia do pro-
fessor Raj Sisodia, da Babson Col-
lege (EUA), co-fundador do movi-
mento global Capitalismo Cons-
ciente.

No total, o estudo mapeou
dados e informações de 1.115 em-
presas brasileiras, que represen-
tam mais de 50% do PIB, até che-
gar nas 22 corporações que se
destacam pelas melhores práticas
e resultados alinhadas ao concei-
to.

São elas: Hospital Israelita Al-
bert Einstein, Bancoob, O Boticá-

rio, Braile Biomédica, Cacau
Show, Cielo, ClearSale, Elo7, Fa-
zenda da Toca Orgânicos, John-
son & Johnson, Jacto, Klabin,
Malwee, Mercos, Multiplus, Natu-
ra, Raccoon, Reserva, Tetra Pak,
Unidas, Unilever e Venturus.

“Mesmo passando por mu-
danças de governo, redução de in-
vestimentos estrangeiros, crise
econômica, crise política e social,
as Empresas Humanizadas do Bra-
sil tiveram um desempenho mui-
to superior à média das 500 maio-
res empresas do país. Isso compro-
va a tese de que empresas que
são movidas por um propósito
maior, e são legitimamente reco-
nhecidas por todos os seus
stakeholders por fazerem negó-
cios da maneira correta [com éti-
ca, cultura corporativa que preza

pelo bem-estar dos colaboradores,
responsabilidade social e ambien-
tal] são naturalmente mais admira-
das, amadas, confiáveis, valoriza-
das e lucrativas”, afirma Pedro Pa-
ro, consultor e responsável pela
pesquisa.

Em períodos longos, de 4 a
16 anos de análise, as Empresas
Humanizadas chegam a ter renta-
bilidade duas ou mais vezes supe-
rior à média das 500 maiores em-
presas do país, conforme indica o
gráfico abaixo. Elas também alcan-
çam junto aos clientes uma satisfa-
ção 240% superior e os índices
de satisfação e bem-estar dos cola-
boradores chega a ser 225%
maior, quando se compara com
empresas comuns.

“Essas empresas tornam o
mundo melhor pela maneira co-

mo fazem negócios, e o mundo
responde. Quando uma empresa
compreende a razão pela qual ela
existe no mundo, e vive esse pro-
pósito maior de maneira autênti-
ca e legítima, a sociedade natural-
mente responde a seu favor. Os
colaboradores ficam mais engaja-
dos. Os clientes se fidelizam e pas-
sam a promover a marca. Os for-
necedores, parceiros, investidores
e a comunidade , passam tam-
bém a defender essa empresa. E
esse é o fator crítico do sucesso
nos negócios, é assim que as me-
lhores empresas conseguem pros-
perar, gerando valor para todos os
envolvidos”, completa Pedro.

Para Ricardo Catto, um dos
conselheiros da pesquisa, o estu-
do ganha uma relevância ainda
maior dado o atual cenário políti-

co e econômico do país. “Com a
nova formação de governo, e o
novo ministério da economia, há
uma promessa de menos estado e
mais mercado. E o que isso signifi-
ca? Se o estado reduzir sua inge-
rência na economia e o mercado
não estiver preparado para ocupar
este espaço, estaremos perdendo
a chance de colocar o Brasil no
devido lugar. Na minha visão, o
empreendedorismo com propósito
precisa ser capaz de ocupar este
espaço, e atender às demandas da
sociedade por Prosperidade, Quali-
dade de Vida e Justiça Social. E
agora, com os exemplos inspirado-
res das Empresas Humanizadas,
temos uma chance única de criar
uma nova narrativa para o am-
biente de negócios no país”, afir-
ma

CORPORAÇÕES Estudo mapeou informações de 1.115 empresas brasileiras

Empresas humanizadas
têm rentabilidade
duas vezes maior

Futuro das empresas passa pela humanização, diz pesquisa
GESTÃO

Divulgação

NEGÓCIOS Melhores práticas e resultados alinhadas ao conceito
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No quintal
de casa, ao consi-
derar a inutilida-
de atual das reso-
luções de ano no-
vo, notei no chão
uma formiga graú-
da vindo apressa-
da em minha dire-
ção. Era época que fica bem au-
gurar votos de saúde, paz, prospe-
ridade, tudo enfim que redunde
em felicidade ao semelhante, in-
cluindo também o desejo pessoal
de fazer algo melhor no ano en-
trante.

A verdade é que nos meses
subsequentes a coisa muda de fi-
gura, porque dificilmente o indiví-
duo comum leva adiante as inten-
ções formuladas com tanto fervor
no período natalino, por esqueci-
mento ou falta de empenho.

A formiga se aproxima. De-
vo estar bem no seu caminho. Lo-
go ficará ao alcance do meu pé.
Aí...

Há no mundo uma luta sem
trégua entre o mal e o bem. Pe-
los castigos que recebeu ao longo
da História, a humanidade já de-
via ter melhorado. Mas entra
ano, sai ano, a coisa sempre pio-
rando. A paz continua inatingí-
vel. No noticiário da TV, consta-
ta-se que a violência urbana é re-
primida no pau. Ora, violência só
gera violência. Um turbilhão me-
donho, do qual ninguém escapa,
pois quem pestanejar pode ser eli-

minado pelos malfeitores.
Tudo contribuindo para o

caos; desenhos animados agressi-
vos são mostrados às crianças,
que imitam Jaspion e que tais e
só falam em destruir antagonistas
com suas armas poderosas. Esse
tipo de entretenimento é discutí-
vel, embora alegue-se que a mal-
dade depende do instinto perver-
so da criança. O crescimento da
violência na atualidade faz des-
confiar de tudo. Que situação es-
tranha estamos vivendo. As na-
ções se armam até os dentes pa-
ra garantir a paz! Como se a
guerra fosse deixar sobreviven-
tes...

Lá vem a formiga. Vou es-
magá-la assim que chegar mais
perto. Houve tempo que o Brasil
temia a saúva. Ambos continuam
existindo. Esta aí tem corpo escu-
ro, mais ágil, bem diferente. Não
importa, formiga, cobra, aranha
precisam morrer porque só fa-
zem mal pra gente. Mais um pou-
co e poderei pisá-la...

Quantas maldades humanas
ficaram registradas na História
desde que Caim matou Abel. Os
povos antigos travaram inúmeras
lutas sangrentas. Quantas oportu-
nidades tiveram para se reabili-
tar, debalde. Deus enviou seu
próprio filho para salvar a huma-
nidade. Jesus foi crucificado, li-
bertando-se em seu lugar o homi-
cida Barrabás!

Lutas medievais. Primeira
Guerra Mundial Segunda, Co-
réia, Vietnã... Sempre uma preo-

cupação pelo que possa aconte-
cer no Oriente Médio. Quando
haverá paz de fato entre os ho-
mens? É inegável o distanciamen-
to que está havendo de Deus, ra-
zão dessa prevalência do mal,
que cega os mandatários. Há in-
sensibilidade generalizada: um
conflito capaz de matar 100.000
pessoas recebe o nome de "guer-
ra santa". Como evitar tudo isso?

As pessoas, de modo geral,
devem objetivar fazer apenas o
bem, ajudando dessa maneira a
reverter esse turbilhão que amea-
ça a humanidade. Ninguém mais
parece ostentar condições de ati-
rar a primeira pedra. Urge, por-
tanto, começar a praticar melho-
res ações. Vaticínios dos antigos
garantiam que o ano 2.000 não
chegaria. Chegou, mas a paz,
não. Olha, esta década começou
terrível, cinzenta, levando a acre-
ditar no pior. Requer reflexão
profunda sobre o que está aconte-
cendo ao nosso redor e em todo
o globo.

A formiga chegou. Para ma-
tá-la, basta-me mover o pé.

Pensando bem, tenho a
chance de poupar a vida do insig-
nificante inseto, deixando-o se-
guir o seu caminho e evitar as-
sim essa maldade. Nesse mundo
de Deus, ele deve ter alguma ser-
ventia. Da mesma forma, a huma-
nidade dispõe de tempo reduzido
para se regenerar, antes que o
pior aconteça.
Anizio Canola é membro da Academia Araçatuben-

se de Letras.

Turbilhão

A
inda com o cordão umbi-
lical e envolto em ape-
nas uma tolha, um re-

cém-nascido do sexo masculino
foi levado à maternidade do Hos-
pital São Luiz, em Cáceres, inte-
rior do Mato Grosso, após ser dei-
xado em frente à uma residência
no bairro Cavalhada. O fato acon-
teceu no início de fevereiro e se
soma a inúmeros relatos de casos
semelhantes de abandono ocorri-
dos no Brasil e no mundo.

O bebê, que nasceu pesan-
do 3,3 quilos e medindo 49,5
cm, recebeu toda a assistência ne-
cessária na unidade hospitalar
após enfrentar sua primeira bata-
lha pela vida. Partos sem acompa-
nhamento de profissionais da saú-
de representam risco tanto para a
mãe, quanto para o bebê. “Po-
dem ocorrer, principalmente, he-
morragias e infecções. Há ainda a
possibilidade de complicações du-
rante o período expulsivo do tra-
balho de parto, causando o sofri-
mento fetal e asfixia. São muitos
os riscos envolvidos em um parto
sem assistência, que podem oca-
sionar o óbito materno e fetal”,
explica Arlete Oliveira, enfermei-
ra obstétrica do Hospital São
Luiz, unidade da Pró-Saúde. A
maternidade do hospital é refe-
rência em atendimentos de alto
risco para gestantes de 22 municí-
pios da região Oeste do estado.

Atuando há anos na materni-
dade do Hospital São Luiz, Arlete

confessa que foi a primeira vez
que atendeu um caso de recém-
nascido deixado na rua. Segundo
a legislação brasileira, abandonar
uma criança na porta de casa, de
uma igreja ou mesmo entregar a
desconhecidos é crime e a mãe
ou pai respondem na justiça por
abandono.

No entanto, o que poucas fa-
mílias sabem é que o próprio Es-
tatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) oferece uma alternativa
segura e legal para mulheres que
desejam realizar a entrega espon-
tânea de bebês para adoção. Cria-
do há três décadas, o ECA prevê,
em seu artigo 13, que “as gestan-
tes ou mães que manifestem inte-
resse em entregar seus filhos pa-
ra a adoção serão obrigatoriamen-
te encaminhadas, sem constrangi-
mento, à Justiça da Infância e da
Juventude”.

O constrangimento citado
ocorre muitas vezes por um julga-
mento moral da sociedade que
ainda acredita que toda mulher
tem uma vocação natural à ma-
ternidade. Essa hipótese não pos-
sui embasamento científico, mas
é reforçada pela cultura. Seja por
falta de rede de apoio ou de infor-
mação, muitas mulheres se depa-
ram com uma gestação não plane-
jada e ainda precisam lidar com a
ausência do pai da criança que es-
tá sendo gerada.

Difundir informação sobre o
assunto é fundamental para evi-
tar casos de abandono. “Atende-
mos muitas gestantes em situa-
ção de vulnerabilidade. Sentimos
que há muita vergonha por parte

das mulheres em externar sua
vontade de deixar o bebê para
adoção. Mas, atuamos para que
elas saiam daqui devidamente
orientadas sobre as possibilida-
des, para evitar situações trágicas
de abandono”, ressalta a enfer-
meira. “A gestante pode realizar
o parto com a segurança assisten-
cial necessária e o hospital, por
meio da assistente social, aciona
os órgãos responsáveis para dar
seguimento no processo de entre-
ga do bebê, como o Conselho Tu-
telar e a Vara da Infância e Juven-
tude”, complementa.

Abrir mão da criança é um
direito e optar pela entrega volun-
tária seguindo a legislação, além
de não ser crime, é a opção mais
segura e evita situações de abor-
to ilegal, abandono de crianças e
óbitos maternos e neonatais.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

DIREITOS HUMANOS

Este é um ótimo momento
para tomar iniciativas e colocar
em marcha seus planos, sem
importar que ainda não este-
jam maduros o suficiente para
serem perfeitos. Trate o mo-
mento como um laboratório de
experiências.

Se a imaginação fosse suficien-
te para brindar com todo o
regozijo que a alma precisa,
então tudo estaria resolvido,
porque a imaginação é livre e
sem fronteiras. Porém, a alma
também quer compartilhar a
imaginação.

Encontre uma maneira saudá-
vel de resolver o contato so-
cial, sem colocar em risco nin-
guém nem tampouco desrespei-
tar as regras de distanciamen-
to. Há chances de bons negó-
cios circulando por aí, nos con-
tatos.

Se a sorte sorrirá ou não,
isso se verá na hora dos
acontecimentos se manifesta-
rem. Enquanto isso, como a
sorte é um fator caprichoso
demais, melhor será que
você continue fazendo tudo o
necessário do seu lado.

As lindas ideias que circulam
pela sua alma neste momento
são refrescantes, pois, reno-
vam a percepção de que você
se conecta a algo maior. Isso
é bom, mas não suficiente. Só
realizar as ideias é suficiente.

Tão perto e tão longe, tudo
parece ao alcance da mão, tudo
parece estar prestes a ser reali-
zado, mas, ao mesmo tempo,
continuam acontecendo adversi-
dades que, sem ser sérias, pro-
duzem obstáculos e demoras
insuportáveis.

O bom trato deste momento
precisa ser aproveitado para
colocar as cartas sobre a mesa
e haver um real entendimento
de tudo que precisa ser feito.
Cada pessoa tem suas necessi-
dades, mas as do grupo são
prioridade.

Recupere o gosto pelas coi-
sas simples, porque tudo
que você precisa, nesta par-
te do caminho, se encontra
ao alcance da mão. Ferra-
mentas que não são usadas,
objetos úteis, está tudo por
aí. Renove a visão.

A questão não é se você vai
viver momentos maravilho-
sos, mas quando esses acon-
tecerão. Tenha por certo que
tudo que você deseja de
bom e de melhor está por aí,
desintegrado em pedaços
que sua alma precisa juntar.

Arrume o espaço onde você
passa a maior parte do tempo,
porque isso fará com que sua
alma se sinta à vontade e,
inclusive, lhe dê vontade de
convidar pessoas a se aproxi-
marem, com todo o cuidado
pertinente.

As melhores coisas acontecem
perto de você, bem ao alcance
da mão, mas, como sempre,
aquilo que é parte do mundo
conhecido, da rotina, acaba
sendo despercebido, porque a
alma está em modo automáti-
co. Desligue isso.

Para garantir os ganhos pre-
tendidos, você não deve con-
fiar na sorte, pois, apesar de
essa poder vir a exercer um
papel preponderante neste
momento, não é sobre ela
que tudo acontecerá, mas
pelo bom desempenho seu.

Lei ampara gestantes que
desejam entregar para a adoção

TANTAS PALAVRAS

Capricórnio
(22/12 a 20/1)

Aquário
(21/1 a 19/2)

Áries
(21/3 a 20/4)

Leão
(22/7 a 22/8)

Virgem
(23/8 a 22/9)

Touro
(21/4 a 20/5)

Libra
(23/9 a 22/10)

ANIZIO CANOLA

Reconhece Tuas Paixões

Peixes
(20/2 a 20/3)

Gêmeos
(21/5 a 20/6)

Câncer
(21/6 a 21/7)

n Carmen Teno Castilho Braga
n Eduardo Tavares Serafim
n Mariliza Ventura Da Silva
n Sebastião Pereira De Vasconce-
los
n Valdomira Da Silva Pereira

artigosfr@gmail.com

Data estelar: Mercúrio e
Marte em quadratura; Lua cresce
em Leão.

É inegável que nossa huma-
nidade encoberta suas paixões
com um ar de racionalidade que,
na prática, é hipócrita sustentar,
pelo evidente uso que se faz dela.
Argumentar, discutir, conversar,
dialogar, apresentar teorias, tudo

isso é muito bom e promove
evolução, mas, na esmagadora
maioria dos casos, oculta inten-
ções nada racionais, como a von-
tade de desautorizar as pessoas,
apontar contradições, as derru-
bar de suas posições, ou as ques-
tionar fazendo uso do direito de
opinar, mas sem apresentar na-
da substancial que agregue co-

nhecimento. Essas atitudes são
passionais. Ora, apontar contradi-
ções só é legítimo num inquérito
policial que investiga crimes, por-
que na vida normal, se contradi-
zer é sinal de pensamento comple-
xo, e isso não é crime. Reconhe-
ce tuas paixões, isso te ajudará a
desenvolver relacionamentos.
oscar@quiroga.net

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Oscar Quiroga
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C
om 4 ano com de atua-
ção, o Salão Rastaroots
decidiu trazer para o pú-

blico um workshop com cursos
para a aprendizagem de cortes,
tranças, dreads, e alongamentos
de cabelo, tanto para homens,
quanto para mulheres.

A idéia é real izar um
workshop que sirva como uma
opção de trabalho durante a pan-
demia. "Como as técnicas são
simples e úteis, nós casamos com
um precinho acessível pra ajudar
a galera que se encontra na situa-
ção de desemprego e também pa-
ra os que sempre tiveram interes-
se em aprender a trançar", afir-
mou o instrutor do workshop e
proprietário do salão, Daniel
Vítor (22).

O workshop funciona de
maneira prática. É passado todo

conhecimento necessário aos alu-
nos durante 11 horas. O curso é
realizado das 8 às 20horas, com
1 hora para almoço. Assim que
concluída a carga horária, o parti-
cipante recebe seu certificado de
conclusão.

O workshop oferece as téc-
nicas da trança nagô, box braid e
boxeadora e o aluno tem a opção
de escolher a técnica que quer fa-
zer. As incrições podem ser feitas
pelas redes sociais ou pelo what-
sapp. (Colaboração Ana Queiroz/estágiária/Fo-

lha da Região).

C
om atrações circenses e
vários números de pa-
lhaçaria, o "EuRiso na

Rede - Encontro Internacional de
Palhaços Online"está entrando
em sua reta final.O festival segue
com programação imperdível e
totalmente gratuita até o dia 27
de março, o Dia do Circo.

Desde o início do mês, o
evento vem possibilitando a
interação entre artistas de diver-
sos países e de diversas regiões
do Brasil, além de proporcionar
competições entre números, ofici-
nas de profissionalização, qua-
dros de interação lúdica com
crianças e espetáculos abertos pa-
ra toda a família.

A terça-feira, dia 23, será
marcada pela roda de conversa
com o tema "Festivais, encontros
e convenções: desafios e solu-
ções", com início às 16h, sendo
mediada pelo ator e palhaço Ro-
drigo Robleño, além das semifi-
nais das OlimPiadas do Riso Se-
mi-Finais, às 18h e às 20h com
apresentação de Paola Musatti e
júri composto por Shirley Brito,
Fabiano Freitas e Saracura do
Brejo.

Já a quarta-feira será marca-
da pela grande noite da cerimô-
nia de premiação do Festival de
Cenas Curtas e Festival de Micro
Cenas, que será transmitida à
partir das 20h pela página do Eu-
Riso no Facebook.

Na quinta-feira, dia 25,
acontece o papo cabeça com

João Artigos, que recebe Tato
Sanches, Amanda Ricoldi e Mar-
cela Pultrinipara debater sobre o
tema "Outras economias: Cami-
nhos para (r)existir", à partir das
16h. Enquanto às 18h vai ao ar
a definição do 3º e 4º lugar das
"OlimPiadas do Riso", com a
grande final às 20h, com apresen-

tação de Fábio Freitas e participa-
ção de Ana Luiza Bellacosta, Loi
Lima e Junior Taz no júri.

O EuRiso na Rede inicia as
atrações do final de semana às
19h da sexta-feira, dia 26, com a
TV EuRiso, seguida pela apresen-
tação do rspetáculo "Vaga Avul-
sa", do grupo MBCirco, de Piraci-

caba/SP, às 20h, com acessibili-
dade em Libras.

Já o sábado marca o encer-
ramento da programação da edi-
ção virtual do EuRiso na Rede -
Encontro Internacional de Palha-
ços Online", com a apresentação
especial de encerramento da TV
EuRiso, transmitida ao vivo pela
Cia dos Tortos em conjunto com
a Mirabolante Cia, seguida pelo
espetáculo "Cabaré com Delay",
que terá Lelê Marins como mes-
tre de cerimônias e participação
do Circo Caramba, Fuscirco, Ca-

ravana Tapioca, Bulachae Cia Tu
Mateixa.

APOIO
Realizado de maneira inde-

pendente, o EuRisona Rede é
uma realização da Mirabolante
Companhia em parceria com o
Ministério do Turismo, Secretaria
Especial de Cultura e Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, com apoio da
Prefeitura de Fernandópolis e TV
Tem.

O
Governo do Estado de
São Paulo começou a
ofertar, neste mês, o

acolhimento psicológico virtual
por meio do Programa Autoesti-
ma, desenvolvido com empresas
e entidades parceiras para fazer
frente aos impactos emocionais e
socioeconômicos da pandemia de
COVID-19.

No primeiro acesso à plata-
forma, é preciso preencher um
cadastro e responder um questio-
nário. Depois disso, é criado um
login e senha de acesso pessoal,
que serão necessários para agen-
damento do acolhimento online.
O cadastramento é simples e rápi-

do e dúvidas sobre podem ser es-
clarecidas também no tutorial dis-
ponível em: https://autoestima.
sp . gov .b r/Not i c i a s/News?
post=34.

Após se cadastrar, o pacien-
te pode acessar a plataforma, con-
sultar a agenda e reservar um ho-
rário. O atendimento é realizado
por profissionais de saúde capaci-
tados que avaliam o caso e po-
dem dar encaminhamento confor-
me a necessidade de cada pes-
soa.

Todos os casos estão sob su-
pervisão profissional e, se for
identificado algum quadro mais
grave, o paciente é redirecionado
para continuidade de assistência
especializada na rede púbica de
saúde. Essa plataforma online
tem o objetivo de fortalecer e ex-

pandir o alcance e acolhimento
em Saúde Mental por meio do
SUS.

Mais informações: ht-
tp://autoestima.sp.gov.br/.

SOBRE O PROGRAMA
O Autoestima atua em duas

frentes principais, voltadas ao cida-
dão e ao profissional de saúde.

Lançado ainda em 2020, é
uma iniciativa pioneira do Gover-
no do Estado, coordenada pela Se-
cretaria de Estado da Saúde e de-
senvolvida as Secretarias de Esta-
do de Governo, Desenvolvimento
Econômico e Comunicação, Fun-
do Social de SP, Sebrae-SP, Institu-
to de Psicologia da Universidade
de São Paulo (USP), a Universida-
de Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp), o Instituto de Pesqui-

sas Tecnológicas (IPT) a Prodesp
(Companhia de Processamento de
Dados) e o Conselho de Secretá-
rios Municipais de Saúde (Cose-
ms). Os materiais também foram
desenvolvidos com apoio da Fun-
dação Vanzolini e da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento.

PANDEMIA
Um relatório divulgado pela

Organização Mundial da Saúde
(OMS) em setembro apontou a ne-
cessidade dos países investirem ur-
gentemente em saúde mental. Da-
dos colhidos pela organização mos-
traram que 93% dos países tive-
ram o atendimento dos serviços de
saúde mental reduzido ou até in-
terrompido em 2020, justamente
no momento em que a pandemia
intensificou situações de luto, isola-

mento, perda de renda e medo da
própria COVID-19.

A OMS também aponta que
o Brasil é campeão mundial de ca-

sos de transtorno de ansiedade (18
milhões de pessoas) e que ocupa o
segundo lugar em transtornos de-
pressivos (12 milhões).

Salão realiza workshop para amantes de tranças

‘EURISO NA REDE’ ENTRA EM SUA RETA FINAL

Nome:Salão rastaroots
workshop
Valor: R$ 600,00 3 técnicas;
R$250,00 1 técnica.
Duração: 11 horas
Inscrições: (18)98167-4981 -
whatsapp; @rastarootsata - ins-
tagram

Arquivo pessoal

AUTOESTIMA Programa busca fazer frente aos impactos emocionais da pandemia

OPÇÕES NA PANDEMIA

TEATRO ONLINE

FORMAÇÃO O curso oferece 3 modalidades técnicas para os alunos

Governo de SP oferece
acolhimento psicológico
virtual à população

Arquivo pessoal

Divulgação

Divulgação

PRODUZINDO Gabriela Silva (19) trança o cabelo de Jéssica Martins

EURISO NA REDE O festival segue com programação imperdível e totalmente gratuita até o Dia do Circo.

Serviço

O AUTOESTIMA Atua com o cidadão e os trabalhadores da linha de frente
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