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Famílias temem desocupação

no Inocoop

As 13 famílias que ocupam
uma área no final da Rua Ben-
jamin Wiezel receberam, na
manhã de ontem, mais uma
intimação por parte da Prefei-
tura de Santa Bárbara d’Oeste
para deixarem o local. Segun-
do os moradores, o motivo
deve-se a integração de mais
uma família que alegou não ter
para onde ir.

De acordo com Franciele
Campos, a integração da famí-
lia foi em um dos barracos de-
socupados. “Um dos moradores
faleceu recentemente e a casa
estava vazia. A família não ti-
nha para onde ir e todos aco-
lheram. Não aumentamos o
número de barracos, estamos
cumprindo com o acordo feito
com a Prefeitura”, disse.

Dionízio de Lima informou
que está desempregado e se
mudou com a esposa e os fi-
lhos. “É uma situação muito
difícil por que não tenho mais
pra onde ir. A assistente social
informou que eu poderia ir com
a minha família para o abrigo,

mas lá é provisório e não tem
condições de ficar com meus
filhos por lá”, disse. A família
vive em um barraco de dois
cômodos, tendo três crianças
pequenas, de cinco, quatro e 2
dois anos. A mais nova tem di-
abetes e a mãe está com pro-
blemas de saúde também.

O local ocupado é uma área
pública, sendo parte sistema de
recreio e sistema viário, perten-
centes ao município e parte da
linha férrea, pertencente à
União. Nessa área, as famílias
alegam não ter local para onde
ir e não dispõem de recursos
para pagar o aluguel.

Comovidos, os moradores
relataram que vai intervir pela
família. “Informamos a assis-
tente social e ao setor da Fisca-
lização que a família apenas
substituiu um dos moradores.
Uma família que morava aqui
também conseguiu aluguel so-
cial, mas é apenas por dois
anos. Todos mantém suas fa-
mílias aqui com muita dificul-
dade, não temos saneamento

e a maioria trabalha com reci-
clagem”, afirma outro morador
do local. A Secretaria de Pro-
moção Social informa que tra-
ta-se de ocupação irregular. Não
houve reintegração de posse no
local. “Entretanto, mediante a
situação, os responsáveis pela
ocupação foram devidamente
notificados para a saída, com
posterior remoção dos materi-
ais”, disse em nota. Os mora-
dores informaram que o prazo
é até sexta-feira.

Ainda segundo a Adminis-
tração, o monitoramento da
área em questão é realizado
pelos mais variados setores e,
com o trabalho, verificou-se que
havia uma nova família no lo-
cal. A família está no local há
cerca de três semanas e, de
acordo com informações apura-
das, os ocupantes não são de
Santa Bárbara d'Oeste, mas sim
de Sumaré. “Vale destacar ain-
da que todas as ações relacio-
nadas ao caso são devidamen-
te encaminhadas ao Ministério
Público”, destacou.

Francisco R. de Godoy

Faculdade Politec faz ação

social em prol do Asilo
Os alunos da Faculdade

Politec, de Santa Bárbara
d´Oeste,  promoveram uma
Gincana Solidária em prol do
Asilo São Vicente de Paulo.
A entrega dos produtos de
higiene e limpeza arrecada-
dos na ação social foi feita no
último sábado.

A entrega foi feita pela di-
retora da Faculdade Luciane
Marostegan, pelo professor
Luciano e alunas do curso de
estética. Na oportunidade, as
alunas aproveitaram para ofe-
recer  também a todos os Ido-
sos uma hidratação com mas-
sagens mas mãos e antebra-

ços, uma ação social de doa-
ção e carinho para com todos
os idosos do Asilo São Vicen-
te de Paulo.  “Nossos agrade-
cimentos a Equipe da Facul-
dade pelo incentivo à tão no-
bre dedicação!”, destacou
Magali Alcalde, pedagoga da
entidade.

Em junho, o faturamento
real do comércio varejista na
região atingiu R$ 4,4 bilhões,
alta de 5,5% em relação ao
mesmo mês de 2016. Na so-
matória do primeiro semes-
tre do ano, houve crescimen-
to de 2,5%, e no acumulado
dos últimos 12 meses, alta de
2,1%. A pesquisa foi divulga-
da pelo Sincomercio (Sindi-
cato dos Lojistas e do Comér-
cio Varejista de Americana,
Nova Odessa e Santa Bárba-
ra d’Oeste).

Os dados são da Pesquisa
Conjuntural do Comércio Va-
rejista no Estado de São Pau-
lo (PCCV), realizada mensal-
mente pela FecomercioSP (Fe-
deração do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo), com
base em informações da Se-
cretaria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo (Sefaz-SP).

Das nove atividades ana-
lisadas, apenas os segmentos
de lojas de vestuário, tecidos
e calçados (-3,5%); materiais
de construção (-2,1%); e ou-
tras atividades (-0,2%) apre-
sentaram retração no fatura-
mento real em junho na com-
paração com o mesmo mês de
2016 e, em conjunto, impac-
taram negativamente com
0,5 ponto porcentual (p.p.)
para o resultado geral.

Em contrapartida, os seg-
mentos de eletrodomésticos,
eletrônicos e lojas de depar-
tamentos (55,1%); concessi-
onárias de veículos (13,8%);
e farmácias e perfumarias
(10,8%) apontaram as maio-
res altas e, juntos, colabora-
ram com 5 p.p. para a eleva-
ção nas vendas do varejo em
junho.

A pesquisa contempla os
municípios abrangidos pela
Delegacia Regional Tributária
05 (DRT-05), que engloba as
três cidades da base do Sin-
comercio (Sindicato dos Lojis-

Vendas do varejo na região

crescem 2,5% no 1º semestre
tas e do Comércio Varejista de
Americana, Nova Odessa e
Santa Bárbara d’Oeste), além
de Águas De São Pedro, Ara-
ras, Artur Nogueira, Campi-
nas, Capivari, Charqueada,
Cordeirópolis, Cosmópolis,
Elias Fausto, Indaiatuba, Ira-

cemápolis, Leme, Limeira,
Mombuca, Monte Mor, Paulí-
nia, Piracicaba, Rafard, Rio
Das Pedras, Santa Cruz Da
Conceição, Santa Maria Da
Serra, São Pedro, Sumaré,
Valinhos, Engenheiro Coelho,
Hortolândia e Saltinho.

Asilo recebeu produtos de higiene e limpeza

Divulgação


