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Novo lote de vacinas 
contra o Covid-19
Novo lote de vacinas con-

tra o Covid-19, contendo 4.072 
doses de Coronavac chegou a 
Barretos na última quarta-feira 
(10). Desta nova remessa, se-
rão aplicadas a segunda dose 
nos profissionais de saúde e a 
primeira dose no grupo priori-
tário que abrange idosos de 85 
a 89 anos. De acordo com o 
secretário municipal de saúde, 
Kleber Rosa, a distribuição des-
te quantitativo começou a ser 
feita para as salas de vacina de 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde, com o início das aplica-
ções sendo iniciada na manhã 
desta quinta (11). Nesta sema-
na, também teve início a vaci-
nação do grupo prioritário acima 
de 90 anos e segue até que todo 
o público alvo seja contemplado.

Rosentino Bispo 
lança Instituto de 

longa permanência 
para idosos

O Instituto Rosentino Bis-
po confirmou o lançamento 
da pedra fundamental da 
Instituição de Longa Perma-
nência para Idoso, onde se-
rão ofertadas 60 vagas para 
idosos de Barretos. O lança-
mento acontece nesta sexta-
-feira, 12 de fevereiro, às 10 
horas, na Travessa José An-
tônio Pedroso nº 24, no bairro 
Leda Amêndola. A ampliação 
da área existente contará 
com novas salas, quartos e 
estrutura nova para receber 
os futuros moradores. A ver-
ba para construção do local é 
pública, vinda do Fundo Mu-
nicipal do Idoso, e as vagas 
serão ofertadas gratuitamen-
te para população através da 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Desenvol-
vimento Humano. “O projeto 
é nobre, tem uma função so-
cial e leva esperança de uma 
velhice digna e com cuidados 
especiais. O dinheiro estava 
lá no fundo do idoso, para a 
finalidade de cuidar deles, 
mas nenhuma instituição quis 
o dinheiro. Nós sabíamos que 
seria um grande desafio, mas 
enfrentamos e vamos agora 
até o fim”, comentou o pre-
sidente da instituição, Ander-
son de Souza Alves.
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Definidas as ações para serviços de 
recuperação e conservação de estradas rurais

Uma reunião realizada nes-
ta quinta-feira (11), na Secreta-
ria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, definiu uma 
força tarefa para a realização 
de serviços de recuperação das 
estradas rurais de Barretos, cuja 
malha é de 800 quilômetros.

“Tivemos essa reunião 
para um planejamento que 
visa recuperar em definiti-
vo a malha rural e mantê-la 
conservada. Já na próxima 
semana começam os servi-
ços de topografia para alinha-

mento do eixo das estradas”, 
afirmou Zecão Faleiros, lem-
brando que a secretaria de 
Obras está realizando, desde 
janeiro, obras emergenciais 
em trechos precários e sem 
condições de tráfego, como a 
Estrada do Brejinho.

A força tarefa para a re-
cuperação das estradas rurais 
contará com o trabalho das 
Secretarias de Obras e Servi-
ços Urbanos, Meio Ambiente, 
do Grupo Tereos e da Patrulha 
Rural do DER

Participaram da reunião os secretários municipais, Reinaldo Garcia (Obras e Serviços Urbanos) 
e Zecão Faleiros (Agricultura e Meio Ambiente) com seu chefe de gabinete, o agrônomo Manoel 
Luiz Neto; Gustavo Stuchi e Júlio César Forte Ramos (representantes do Grupo Tereos), e o ve-

reador Nestor Leonel dos Santos, que é também diretor do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande

Volta às aulas na rede municipal 
será no próximo dia 22

A Secretaria Municipal da 
Educação divulgou o crono-
grama de volta às aulas para 
o ano letivo de 2021 na Rede 
Municipal de Ensino.

O retorno das atividades 
escolares acontecerá a partir 
de 22 de fevereiro, de forma 
gradual e escalonada dos alu-
nos  estudantes da Educação 
Infantil (4 a 5 anos) e Ensino 
Fundamental I e II.

De acordo com a secretária, 
Jéssica Santos, esse retorno foi 
organizado de uma forma que 
visa à garantia da presença efe-
tiva e segura dos estudantes.

O calendário oficial foi 
apresentado em uma live e 
coletiva de imprensa, pela 
prefeita Paula Lemos e pela 
secretária municipal da Edu-
cação, Jéssica Maria Santos.

Com suspensão do feriado de 
Carnaval, aulas na rede estadual 

acontecem normalmente
Na próxima semana,  os alunos da rede estadual seguem 

a rotina de volta às aulas de segunda a sexta-feira de forma 
remota, pelo Centro de Mídias de São Paulo, ou presencial, 
com no máximo 35% dos alunos matriculados e revezamento 
dos estudantes, seguindo todos os protocolos. Isso porque não 
haverá ponto facultativo no Carnaval de 2021 e haverá aula 
normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Página 7

Prefeita e superintendente do SAAE 
Barretos assinam ordem de serviço para a 
construção de novo reservatório de água
A prefeita de Barretos, Pau-

la Lemos, o superintendente do 
SAAE, Waldo Villani Júnior, e 
Carlos Valmir Terles, proprietá-
rio da empresa Embal Indústria 
e Metalúrgica, assinam nesta 
sexta-feira (12) a ordem de ser-
viço para o início da construção 
do novo reservatório de água 
do bairro Zequinha Amêndola. 
O ato, marcado para às 8h30, 
acontecerá ao lado do Poço da 
Avenida Dr. Guilherme Seraphi-
co de Assis Carvalho, no bairro 
Dom Bosco, Na oportunidade, será celebrado o convênio nº 002/2020, intermediado pelo deputa-
do estadual, Sebastião Santos, que financiará a construção do novo reservatório pela Embal.

Paulo Correa pede implantação de 
uma base de apoio do SAMU na UPA

Na sessão da última segunda-
-feira (8), o vereador Paulo Cor-
rea (PL) apresentou requerimen-
to indagando a administração 
municipal sobre a construção de 
um espaço, com a devida infraes-
trutura, na UPA, para abrigar 
uma base de apoio do SAMU.

O objetivo, segundo o pre-
sidente da Câmara, é oferecer 
atendimento mais rápido na 
zona sul da cidade, enquanto 

as ocorrências da zona norte 
seriam atendidas pelo SAMU 
do bairro Zequinha Amêndola.

“A construção de uma base 
de apoio do SAMU na UPA não 
representa um gasto alto para 
os cofres públicos e a melhoria 
gerada na logística de atendi-
mento à população poderá sig-
nificar o ponto crucial, já que o 
tempo de atendimento será bem 
mais rápido”, disse Correa.

Itamarati inicia cadastramento de 
estudantes para transporte coletivo

A Expresso Itamarati já 
está fazendo o cadastramento 
de estudantes para o transpor-
te coletivo urbano em Barre-
tos. Os interessados devem di-
rigir-se ao guichê da empresa 
no Terminal Rodoviário (Ro-
doviária) no bairro Baroni, no 
horário das 7 às 20 horas.

Os interessados devem 
comparecer munidos de do-
cumento com foto e atestado 

de escolaridade emitido pela 
unidade escolar do estudante.

VIDA NOVA
A Itamarati informou os 

horários de ônibus da linha 
do bairro Vida Nova Barretos, 
que tem saídas do Terminal de 
Integração nos seguintes horá-
rios: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 
15h30, 16h30, 17h30 e 18h30.

Também entraram em fun-
cionamento testes de mais 

dois horários para o Vida 
Nova: 11 e 12 horas, com saí-
das também do Terminal de 
Integração.

Para as linhas Baroni/ 
Santa Cecília, Barretos Dois, 
Christiano Carvalho, Mais 
Parque e Faculdade/Cecap 2, 
foram disponibilizados em 
caráter efetivo, mais dois ho-
rários: 11 e 12 horas, saindo 
do Terminal de Integração.
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Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

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

CANDIDATO EM 2022
Ex-prefeito de Bebedouro 

por dois mandatos, Fernando 
Galvão (DEM) poderá vir a ser 
candidato a deputado esta-
dual nas eleições de 2022.

CONVITE PARA VOLTAR
Uma fonte revelou que Graça 

Lemos foi convidada pelo deputa-
do federal, Baleia Rossi, a retornar 
ao MDB. A professora que deixou 
o partido na última eleição, ao se 
sentir enganada, poderá vir em 
2022 a deputada estadual.

CORRIDA CONTRA O TEMPO
O Governo de São Paulo li-

berou R$ 100 milhões de crédito 
emergencial para empreende-
dores através do Banco do Povo. 
Acontece que o credenciamen-
to do banco em Barretos venceu 
em outubro e não há como ter 
acesso ao dinheiro. Rafael Matos 
(SEBRAE) e Roberto Arutim (Se-
cretaria Municipal de Indústria, 
Comércio e Emprego) correm 
contra o tempo para garantir o 
acesso ao crédito.

SERVIDORES NOMEADOS
Em portaria datada de se-

gunda-feira (8), o advogado 
Fernando Tadeu de Ávila Lima 
foi nomeado procurador geral 
do município. Também advo-
gada, Rosangela Pedroso To-
non ocupará a função de pro-
curadora administrativa.

BOLSONARO NÃO 
REPRESENTA

O deputado federal Geninho 
Zuliani (DEM) afirmou terça-feira 
(9) ao Diário da Região que Jair 
Bolsonaro não representa o pen-
samento de seu partido. Disse 
que qualquer gesto da legenda 
em apoiar o presidente da Re-
pública levará à saída dele e do 
vice-governador Rodrigo Garcia 
do DEM. Poderá também haver 
uma migração em massa de pre-
feitos e vereadores.

MAIOR BANCADA
Geninho ainda falou que 

não tem intenção de deixar o 

PAINEL 
DEM e quer construir candida-
tura que signifique alternativa 
a Bolsonaro e Lula. Já Rodrigo 
Garcia foi convidado a mudar 
para o PSDB. Caso isso ocorra, 
pode dar aos tucanos a glória 
de voltar a ser a maior bancada.

FICHA CORRIDA
Lupa, do PRTB, tem 51 anos, 

é casado, declara ao TSE a ocupa-
ção de fisioterapeuta e terapeu-
ta ocupacional e tem superior 
completo. Ele tem um patrimô-
nio declarado de R$ 350.000,00.

MITO DO SÉCULO
Embora não assuma publi-

camente, Jair Bolsonaro até vol-
taria para o PTB, desde que Ro-
berto Jefferson investisse num 
marketing que transformaria 
o fundador do partido, Getúlio 
Vargas, em mito do século 20.

VEREADOR SUBSTITUTO
Suplente Fuad Daher (PSL) 

substituiu o vereador Fabrício Le-
mos (PSL) na última sessão ordi-
nária de segunda-feira (8) da Câ-
mara Municipal. Fabrício solicitou 
licença por 15 dias para cirurgia.

SOBRE RODAS
Vereadores aprovaram a 

obrigatoriedade de prédios 
públicos disporem de cadei-
ras de rodas. Agora só falta a 
garantia da acessibilidade aos 
mesmos imóveis e também 
das calçadas com a construção 
de rampas de acesso.

Fernando Sergio Piffer
Bacharel em Direito pela 

Pontifícia Universidade Paulista; 
pós-graduado em Administração 
de Empresas pela PUC Campi-
nas; especialização em Media-
ção e Arbitragem pelo Instituto 

Nacional de Mediação e Arbitra-
gem de São Paulo e técnico em 

Administração Judicial

Fim do auxílio emergencial e a fome
O advogado Fernando Rizzolo, também jornalista e mestre em Direitos Fundamentais nos enviou 

mais um de seus artigos, cujo tema deve chamar a atenção de todos nós, que nos preocupamos com as 
condições precárias que vivem milhares de famílias pelo Brasil afora. Segue para reflexão.

Hoje temos no Brasil 15 mi-
lhões de desempregados, com 
mais de 230.000 mortos pela 
pandemia e um Bolsa Família 
que não acompanha a inflação.

Como se não bastasse, ti-
vemos o fim do auxílio emer-
gencial, acompanhado pelo 
olhar desesperado das mães 
que são a maioria das “chefe 
de família” em todas as comu-
nidades ou favelas do Brasil.

Segundo o Datafolha, 
69% dos brasileiros atendi-
dos pelo auxílio emergencial 
ainda não conseguiram obter 
outra fonte de renda.

Recentemente, assistindo 
uma reportagem na televisão, 
fiquei realmente constrangi-
do, para não dizer triste, quan-
do ouvi uma criança de de-
terminada comunidade dizer 
que, quando tem fome, come 
“farinha com açúcar”.

Temos, definitivamente, 
que mudar o rumo da condução 
econômica do Brasil, e de nada 
adianta colocarmos a culpa na 
pandemia, como faz o governo, 
mais precisamente o sr. Paulo 
Guedes, que só está preocupa-
do com o “teto fiscal” e poucos 
olhos tem para os que vivem 
em situação de extrema pobre-
za, na solidão, para a angústia 

das mães chefes de família das 
favelas deste imenso Brasil.

Se não temos vacina por 
negligência do Poder Público, 
ou “picuinha da Anvisa”, não 
podemos ser negligentes com 
o fim do auxílio emergencial.

Sabemos que o benefício de 
600 reais chegou a atingir mais 
de 126 milhões de pessoas, o 
que representou 60% da popu-
lação brasileira, entre pobres, 
negros, desalentados, pessoas 
para as quais a única saída foi, 
sim, o auxílio emergencial.

E mais uma vez repito, de 
nada adianta culparmos a pande-
mia, pois fomos um dos últimos 
países a demonstrar preocupa-
ção com tal problema do ponto 
de vista sanitário, encarando-o 

com descaso, chacota, falta de 
organização e negacionismo.

Infelizmente o auxílio 
emergencial terminou e sabe-
mos também que, em 2020, 
somente a inflação de alimen-
tos, de acordo com o Dieese 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos), foi de 14,09%, e o 
último reajuste do Bolsa Famí-
lia foi de 5,6%, concedido ain-
da no governo Temer, em 2018.

Portanto, diante desse qua-
dro desesperador, em que o li-
beralismo insiste em promover 
ajuste econômico em vez de as-
sistencialismo social em época 
de crise, podemos nos aprofun-
dar na miséria e tornar mais gra-
ve a fome que já assola o país.

O governo Bolsonaro con-
ta agora com o chamado Cen-
trão, que por sua vez também 
vai pressionar o sr. Guedes a 
flexibilizar a renovação desse 
auxílio, como que num grande 
“Plano Marshall”, para que a 
“farinha e o açúcar” não alimen-
tem a desesperança, as doenças, 
o desagregamento familiar, a 
criminalidade, típicas de gover-
nos liberais, nos quais a econo-
mia ignora a tragédia da fome, 
tornando-se uma pandemia 
existencial ideológica, mais le-
tal que o vírus, pois atinge uma 
população em especial, a mais 
vulnerável e sem esperança.

Afinal, razões econômicas 
não dão ouvidos a quem mor-
re de fome.

Carnaval é feriado?
Esta dúvida surge todo ano, 

Não, carnaval não é considera-
do feriado. O Carnaval é con-
siderado ponto facultativo pela 
lei. Ou seja, ele não é um feria-
do nacional e cabe a cada em-
presa decidir se vai dar folga 
aos seus funcionários ou não.

O carnaval tem o dia da ter-
ça-feira como ponto facultati-
vo por repartições públicas Fe-
derais, Estaduais e Municipais, 
e da mesma forma seguem esta 
esteira as empresas e demais 
segmentos econômicos.

Este ano, diferentemente 
dos demais, estamos em meio 
a uma pandemia; sendo assim, 
estamos nos deparando com 
muitas informações diversas, 
ou seja, alguns estados em face 
da pandemia não considerarão 
o ponto facultativo, da mesma 
forma alguns municípios.

Pelas notícias que estamos 
vendo, muitas cidades brasi-

leiras estão cancelando este 
“feriado” do carnaval.

Os feriados no Brasil são 
determinados pela lei e são 
classificados como civis e 
religiosos, sendo os civis de-
terminados pela legislação 
federal e os religiosos pela 
legislação municipal. Além 
destes temos os feriados mais 
tradicionais que também são 
definidos pela União, ou seja, 
01 de janeiro, Tiradentes, 
01 de maio, Independência, 
12/10 padroeira do Brasil, Fi-
nados, República e Natal.

Para os dias considerados 
feriados, seja federal ou mu-
nicipal, seria vedado o tra-
balho, mas como temos as 
Convenções Coletivas de Tra-
balho, pode ser determinado 
o trabalho nestes dias com re-
muneração extra, dependendo 
de cada convenção.

Este ano, ainda em face da 

pandemia, temos alguns Tribu-
nais Estaduais que revogaram 
o ponto facultativo e o traba-
lho será normal (de acordo 
com cada tribunal) bem como 
a contagem dos prazos, nos ca-
sos dos processos em curso.

Da mesma forma alguns 
Tribunais Federais, incluindo a 
Justiça do Trabalho, até o mo-
mento que escrevo este artigo 
mantiveram o ponto facultati-
vo, exemplo do TRT 15ª Re-
gião e da 2ª Região, respectiva-
mente Campinas e São Paulo.

Inclusive este ano, nós ad-
vogados, teremos que nos aten-
tar para cada Tribunal Estadual, 
Federal, pois sendo conside-
rado ponto facultativo o prazo 
não corre nestes dias, mas caso 
seja considerado dia útil, o pra-
zo corre normalmente.

Nestas horas precisaría-
mos da influência do CNJ - 
Conselho Nacional de Justiça, 
para que normatize por geral 
a questão da funcionalidade 
ou não dos tribunais, evitando 
desta forma a diferentes con-
dutas de cada um.

Em consulta ao site do 
CNJ verifiquei que já existe 
informação que não haverá 
expediente na segunda e terça 
de Carnaval.

Agora, como estamos no 
Brasil, existe um Projeto de 
lei sob nº. 1222/20 que quer a 
inclusão da terça-feira de Car-
naval como feriado nacional. 
O autor é o deputado federal 

Alexandre Frota.
Além deste, na Câmara dos 

Deputados tramita um projeto 
de lei que transforma os dias 12 
e 13 de julho em feriado nacio-
nal, para a celebração do carna-
val. O autor da proposta é o dr. 
Luiz Antônio Teixeira Jr.

Sendo assim, este ano, em 
face da pandemia, muitas em-
presas manterão o trabalho 
normal na semana de carnaval, 
até porque muitas estão traba-
lhando no formato “home Of-
fice”, ou mesmo as que estão 
trabalhando presencialmente, 
sendo uma forma de evitar a 
maior disseminação do vírus.

De qualquer forma, o in-
tuito é deixar claro que, por 
enquanto, a terça-feira de car-
naval, NÃO É FERIADO.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A mente que abre uma nova janela, jamais volta ao seu tamanho original.” (Albert Einstein)

Da infância para adolescência, a jovem Julia Rabelo Machado, 
completa seus 15 anos no próximo dia (14), entrando uma nova 
fase da vida, com muita dedicação aos estudos, respeito e amor 

para com o pais, Jose Augusto e Alexandra. Parabéns Julia!

Destaque para Lueli Vedovato que brinda mais um ano de vida neste 
próximo dia 13, e recebe o carinho especial do amado Miguel e dos 
filhos Larissa, Guilherme e Leonardo. Felicidades e muito sucesso!

Doralice Santos completou mais um ano de vida no dia (09) e 
aproveitou a data para comemorar os 23 anos de feliz união 
com o maridão Anderson Trucolo. O casal completou bodas 
de palha, o que significa que ambos suportam muitas coisas 
juntos e ainda podem realizam muitos desejos. Felicidades!

A alto astral Marina Camargo brinda idade nova neste 
próximo dia 13 com o carinho especial de toda a família e 

amigos. E promete que quando a pandemia passar, reunirá 
sua galera para uma super comemoração! E viva a vida!

Talita Costa, sinônimo de competência e profissionalismo, 
celebrou mais um ano de vida segunda-feira (08), e 

recebeu na data especial, as felicitações de seus familiares 
e amigos. Parabéns! (foto: arquivo pessoal)

Parabéns para Joyce Santana que comemorou mais um ani-
versário na segunda-feira (08), e de todo carinho recebido, 
o mais especial foi dos amores de sua vida, do marido José 

Ricardo e da filha Gabriela (foto), as felicitações ficaram por 
conta dos amigos e familiares. Tudo de bom!

A família Durigan, o casal Leandra e Ricardo, e o filho 
Guilherme, curtem férias em Ubatuba/SP, e no passeio estão 

visitando vários lugares turísticos da cidade. Sucesso!

E foi assim, com esse olhar sereno, que o casal Paula Angelina 
de Lima e Reginaldo Batista Chicalé trocaram as alianças no úl-
timo sábado (06), em cerimônia intimista para familiares e ami-

gos. Felicidades para os pombinhos! (foto: Francine Damico)
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AS VIÚVAS DA ADMINISTRAÇÃO
Para o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), as viúvas da ad-

ministração passada, que deitaram e rolaram com o dinheiro 
público, estão desesperadas, parecendo a imprensa nacional.

NEM FLANELINHA VAI A MISSA
Nem flanelinha está indo mais em missa, de acordo com o 

vereador Ângelo Tegami (PV). “O negócio está russo”, disse 
ao analisar a situação do país.

TEM AGLOMERAÇÃO NO INFERNO
Na segunda sessão ordinária da Câmara Municipal, o ve-

reador Carlão do Basquete (PSD) citou o ditado popular: “o 
inferno está cheio de boa intenção”.

GENTE DE BEM NÃO TEME
De acordo com o vereador Raphael Oliveira (PRTB), os 

vereadores não devem temer o Ministério Público. “Quem 
deve ter medo do Ministério Público é ladrão”, afirmou. E 
completou: “nós não somos ladrões. Somos trabalhadores”.

VEREADOR ESCUTA FALAR
O vereador Eduardo do Mercado (Republicanos) solici-

tou informações sobre a quantidade e endereços de imóveis 
alugados pela prefeitura. Salientou que escuta falar que tem 
muitos imóveis desocupados, que não foram devolvidos aos 
proprietários e a prefeitura continua pagando o aluguel.

PROFESSOR É LÍDER NA CÂMARA
O professor Adilson é o líder da bancada do PL (Partido 

Liberal) na Câmara Municipal.  A indicação foi do presiden-
te local da agremiação, Luiz Antônio de Matos.

SUPLENTE FUAD SUBSTITUI FABRÍCIO
O médico Fuad Jorge Daher (PSL), que somou 366 votos 

na eleição passada, assumiu uma cadeira na Câmara Muni-
cipal em virtude da licença temporária do vereador Fabrício 
Lemos (PSL).

A ARTE DE CONVERSAR ANTES DA SESSÃO
Os vereadores barretenses estão se reunindo nas manhãs 

de segunda-feira para debater assuntos que estarão na pauta 
do legislativo, revelou o líder da bancada da prefeita, Nestor 
Leonel (DEM). Feito o entendimento, as votações não cau-
sam muitas surpresas nas sessões noturnas da Câmara.

EM TEMPOS DE CARNAVAL...
... tem gente cantarolando “mamãe eu quero mamá” lá 

pros lados do Palácio da Rainha.

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

Tribunal de Contas de São Paulo faz 
determinações, recomendações e alertas para 
gestão responsável da Prefeitura de Barretos

Medidas estão apontadas em relatórios encaminhados devido a situações geradas por gestão anterior
O Tribunal de Contas de 

São Paulo encaminhou para a 
prefeitura de Barretos 13 de-
terminações, além de reco-
mendações e alertas para uma 
administração responsável, 
devido aos problemas gerados 
pela gestão anterior.

Os apontamentos estão den-
tro das ações de fiscalização que 
exerce o TCE/SP. As irregulari-
dades ora apresentadas foi em 
sessão de novembro/19, sendo 
referentes ao ano de 2017.

Entre as determinações, 
aponta-se que se adote medidas 
voltadas à garantia do equilíbrio 
das contas, nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; reco-
lha de maneira tempestiva suas 
obrigações previdenciárias; re-
gularize os recolhimentos de 
seus encargos sociais; respei-
te o pagamento de precatórios 
em que está enquadrado e faça 
a quitação dos valores dentro do 
próprio exercício; contabilize 
corretamente o seu saldo de pre-
catórios; reestruture e dê plenas 
condições de funcionamento ao 
Setor de Controle Interno; cesse 
imediatamente o pagamento de 
horas extras a servidores ocu-
pantes de cargos comissionados 

No início do mês de ja-
neiro deste ano, a nova ges-
tão do SAAE Barretos 
encontrou uma situação finan-
ceira e administrativa gravís-
sima, somando uma dívida 
estimada na ordem de R$ R$ 
15.670.175,71.

Em análise preliminar refe-
rente ao ano de 2020, a dívida 
de curto prazo saltou de 23% 
para 38% da receita realizada.

A dívida com a CPFL 

A presidente do FSS (Fun-
do Social de Solidariedade), 
Letícia Lemos, enfatizou a 
importância que tem as doa-
ções feitas ao órgão, que são 
encaminhadas para institui-
ções sociais e famílias em si-
tuação de vulnerabilidade.

“Todas as doações que rece-
bemos tem um grande valor. Re-
centemente recebemos a visita 
de uma senhora e agradeço mui-
to a todas as pessoas em nome 
dela, pois através das atitudes 

como desta munícipe reforçam 
nosso trabalho, pois são muitas 
famílias que nos procuram para 
receber atendimento. Todos os 
materiais recebidos são sele-
cionados e encaminhados pelo 
Fundo Social”, afirmou a presi-
dente Letícia Lemos.

A sede do FSS está locali-
zada na rua 26, número 929, 
entre as avenidas 25 e 27. Os 
doadores também podem tele-
fonar para o órgão, por meio 
do número 3323-4649.

Engajado ao apoio dos mu-
nicípios do oeste paulista, o 
deputado estadual, Sebastião 
Santos (Republicanos), esteve 
no dia 10 de fevereiro, acom-
panhando a comitiva do execu-
tivo e legislativo do município 
de Euclides da Cunha, na secre-
taria estadual da Casa Militar e 
Defesa Civil, no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo.

O deputado foi recebido 
pelo secretário chefe da Casa 
Militar e coordenador esta-
dual da Defesa Civil, Walter 
Nyakas Júnior, acompanhado 
do prefeito Domingos Men-
des Lopes – Nenê (Republi-
canos), da vice Maria Helena 
da Silva, além dos vereadores 
Ednei Nocasio de Lima e El-
vis Rodrigues de Araújo, além 
do suplente de vereador, João 

ou funções gratificadas; atenda 
a demanda reprimida de crian-
ças em suas creches e pré-esco-
las municipais; regularize às de-
mais inadequações constatadas 
na área de educação pública do 
município; aprimore as peças 
de planejamento, permitindo 
a aferição da efetividade dos 
programas de governo; apri-
more as peças de planejamen-
to, permitindo a aferição da 
efetividade dos programas de 
governo; adote medidas para 
melhoria da gestão ambiental; 
e cumpra as instruções, reco-
mendações e determinações 
do Tribunal de Contas.

Como recomendações, o 
TCE/SP orientou sobre a alte-
ração da peça de planejamen-
to por intermédio de créditos 
adicionais, que não deve ex-
trapolar o índice inflacionário; 
que reavalie a conveniência 
da manutenção de um Instituto 
de Previdência Local em detri-
mento da opção pelo Regime 
Geral de Previdência Social; 
garanta a transparência, me-
lhor controle e atualização de 
suas movimentações bancárias; 
e adote medidas objetivando 
não reincidir nas demais falhas 

apontadas pela fiscalização.
Como alerta, o TCE/SP ex-

plica que as autoridades e/ou 
servidores públicos são obri-
gados, sob as penas da lei, a 
atender no prazo que for fixa-
do pelo tribunal às requisições, 
bem como permitir ou facilitar 
as inspeções da fiscalização.

O TCE/SP, além das deter-
minações, recomendações e 
alerta, propõe a formação de au-
tos apartados, para verificação 
minuciosa das denúncias ocor-
ridas na folha de pagamento da 
municipalidade, para eventual 
responsabilização e ressarci-
mento ao erário, conforme item 
2.4.3, de relatório enviado à pre-
feitura e remessa imediata do 

relatório da fiscalização e des-
te parecer ao Ministério Públi-
co Estadual, tendo em vista as 
falhas no setor de pessoal, para 
adoção de medidas de sua alça-
da, conforme o item 2.4.3.

A prefeita Paula Lemos 
afirmou que “assumiu a pre-
feitura herdando dívidas e uma 
situação muito preocupante’’ e 
que sua equipe já vem toman-
do providências para um diag-
nóstico que será apresentado 
em relatório, que marcará os 
seus 100 dias de governo. So-
bre os apontamentos do TCE/
SP, disse que serve de baliza-
mento para avaliar todas as 
questões da administração no 
executivo barretense”.

Nova Gestão do SAAE Barretos herda dívida de 
mais de R$ 15 milhões da administração anterior

(Companhia Paulista de Força 
e Luz) é de R$ 8.864.810,47 
(já negociada por meio de lei 
municipal) e com o DAEE 
(Departamento de Águas e 
Energia Elétrica) no valor de 
R$ 834.150,27,00.

Já com a Seleta (cole-
ta de lixo) a dívida soma R$ 
3.800.871,13, com a Shalom 
(varrição pública) o montante 
é de R$ 504.343, 84, enquan-
to diversos outros somam R$ 

1.600.000,00, além de tribu-
tos atrasados (PIS e COFINS) 
na ordem de R$ 66.000,00.

Por conta da dívida com a 
CPFL, a autarquia foi inscrita 
no cadastro negativo do SERA-
SA em 04 de janeiro de 2021, 
o que impossibilitava novas li-
gações de unidades produtoras, 
além de gerar ameaças de cortes 
no fornecimento das unidades 
existentes. Isto prejudicaria sig-
nificativamente o abastecimento 
a locais imprescindíveis à cida-
de, como a Santa Casa, a Funda-
ção Pio XII – Hospital do Amor 
e Hospital Nossa Senhora.

Havia um excesso de ho-
ras extras realizadas pelos 
servidores. Identificou-se que 
isso acontecia por falta de cri-
térios para realização destas 
horas, a falta de um cronogra-
ma eficiente de revezamento, 
além de utilização de servido-
res com mais experiência para 
turnos maiores, gerando o au-

mento significativo do valor 
da hora trabalhada.

Para além da questão das 
horas extraordinárias, no-
tou-se um passivo trabalhis-
ta na ordem de mais de R$ 
1.000.000,00 referente a dife-
renças salariais, verbas inde-
nizatórias e rescisórias, sendo 
muitas dessas já judicializadas. 

Outras diversas despesas 
promovidas no passado foram 
identificadas e a nova gestão 
trabalha para resolver esses 
gastos desnecessários, segun-
do a direção da autarquia.

“Nosso governo encontrou 
terra arrasada em diversos se-
tores. Faltou base jurídica, 
administrativa e gestora an-
teriormente, desencadeando 
quadro nefasto na autarquia. 
Mas, nosso compromisso é 
com as mais de 122 mil vidas 
barretenses e vamos resgatar 
também o SAAE”, argumen-
tou a prefeita, Paula Lemos.

Deputado Sebastião Santos acompanha comitiva do 
município Euclides da Cunha ao Palácio dos Bandeirantes

Antônio da Silva.
A comitiva fez pedido para 

atender uma demanda de re-
cuperação da Rua Francisco 
Maturana More, no bairro Vila 
Ferreira, naquele município. O 
pedido realizado ao secretário 
inclui a construção e reforma 
da pavimentação asfáltica, im-
plantação da tubulação e novas 
galerias fluviais.

Logo em seguida, a comiti-
va foi recepcionada pelo secre-
tário executivo de Desenvolvi-
mento Regional, Rubens Emil 
Cury, que esclareceu as ações e 
informou positivamente ao en-
vio dos recursos para atender as 
necessidades do município.

“O prefeito Nenê nos procu-
rou e pediu que ajudássemos o 
município com os recursos es-
taduais. Após os últimos acon-

tecimentos causados pela forte 
chuva que ocorreu no Estado, a 
cidade sofreu sérios problemas 
de abertura de crateras nas ruas, 
além da dificuldade da vazão 
de água sem escoamentos ne-
cessários”, disse Santos.

O prefeito Domingos Lopes 
agradeceu o acompanhamento 
do deputado Sebastião Santos 
e disse aguardar o recurso para 
manutenção das novas obras 
em Euclides da Cunha.

“Fizemos todo o dossiê do 
problema que enfrentamos cau-
sados pelas chuvas e buscamos 
esse apoio do Sebastião para 
interceder junto ao Estado, para 
nos ajudar com recursos neces-
sários em sanar o caos da rua 
do bairro Vila Ferreira. Agra-
decemos pela parceria e dedi-
cação do deputado”, finalizou o 
prefeito. (com informações de 
Abrahão Hackme, assessor de 
imprensa do deputado)

Fundo Social recebe 
doações e encaminha 

para entidades e 
famílias em situação 
de vulnerabilidade
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Stone abre vagas de emprego em Barretos
Fintech busca talentos para integrar o time comercial

A Stone, empresa de tecno-
logia em serviços financeiros, 
tem novas oportunidades de em-
prego abertas em Barretos. As 
vagas são para o time comercial 
externo da fintech, que busca 
pessoas alinhadas à sua cultura 
e que queiram transformar o se-
tor de meios de pagamentos no 
Brasil. Para se candidatar, é só 
acessar o site e se inscrever.

Não há data limite para rea-
lizar a inscrição no portal. As 
vagas contam com salário fixo 
+ variável relacionada ao cum-
primento de metas. Além disso, 
a empresa oferece vale alimen-
tação e refeição, vale transpor-
te, seguro saúde e odontoló-
gico, seguro de vida, auxílio 
creche e auxílio academia.

“Barretos é um pólo estraté-
gico para a companhia. Por isso, 
estamos investindo em oportu-
nidades de emprego na região 
que nos permita continuar cres-
cendo e atendendo bem aos nos-
sos clientes”, explica Augusto 
Lins, presidente da Stone.

“Nosso modelo de atuação 
é diferenciado, pois sabemos 
que o Brasil vai muito além 
dos grandes centros. Somos 
movidos por empreendedores 
espalhados por todo o país. 
Precisamos reforçar ainda 
mais nossos times locais para 
atender com excelência nos-
sos clientes”, completa.

Diante do cenário de pan-
demia no país e seguindo as 
normas de segurança ditadas 

pela Vigilância Sanitária, a 
Stone está conduzindo os pro-
cessos seletivos com todas as 
etapas de forma on-line, ga-
rantindo a saúde dos candida-
tos e dos recrutadores.

O processo de contratação 
inclui testes on-line e entrevis-
tas por videoconferência e não 
haverá a etapa presencial para 
conhecer as instalações da em-
presa, nesse primeiro momento.

A Stone está em busca de 
pessoas alinhadas à sua cultu-
ra e que queiram transformar 
o setor de meios de pagamen-
tos no Brasil. Além dessas 
oportunidades, a empresa tem 
vagas abertas em outras cida-
des e áreas, todas elas listadas 
no portal Jornada Stone.

O Governo do Estado de 
São Paulo e a ACT Promo-
ção da Saúde desenvolveram 
um curso de políticas públi-
cas para o enfrentamento das 
Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis. Estas comportam 
doenças cardiovasculares e 
pulmonares, diabetes e cân-
cer, que constituem por sua 
vez as maiores causadoras de 
óbitos em todo o mundo.

Serão 1000 vagas ofereci-
das aos municípios com indi-
cadores abaixo da média do 
estado. As aulas estarão dispo-
níveis na segunda quinzena de 

Governo do Estado lança curso 
para enfrentamento de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis

A Fundação Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados), 
disponibilizou uma plataforma 
interativa de consulta de dados 
sobre as 645 cidades do Estado. 
Trata-se do Seade Painel, que 
pode ser acessado por meio de 
um link no site da fundação. 
Todas as informações estão 
dispostas em painéis com 
gráficos, tabelas e mapas, e 
agrupados em cinco tópicos: 
População, Economia, Em-
prego, Saúde e Educação.

“Para os municípios, esses 
dados são extremamente rele-
vantes, além de servirem como 
base de estudos, tanto escolar 
quanto para o expediente da ad-
ministração pública. Vale ainda 
frisar que a plataforma é demo-
crática, voltada para a utiliza-
ção de todos os interessados, 
sendo ainda de fácil interação. 
E, não menos importante: todas 
as informações são seguras e 
oportunamente atualizadas”, 

observa o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, responsável 
pela interlocução do Governo 
de São Paulo com as cidades.  

No tema População, o Sea-
de Painel abarca dados sobre a 
população total das cidades, a 
densidade demográfica, a popu-
lação por sexo e por faixa etária, 
o grau de urbanização e o núme-
ro de habitantes por domicílio.

Já no item Economia, há in-
formações sobre o Produto In-
terno Bruto (PIB) Municipal, 
o PIB per capita, a distribuição 
da riqueza material entre In-
dústria, Serviços e Agricultu-
ra, o valor das exportações e 
das importações, e a produção 
agropecuária local.  

Elementos acerca da evo-
lução do emprego formal das 
cidades e do rendimento mé-
dio, segundo o grau de escola-
ridade e o setor de atividade, 
também podem ser acessados 

no portal da Fundação Seade, 
na aba Emprego.

No campo Saúde, o inter-
nauta encontra o número de 
leitos hospitalares, de mé-
dicos e de enfermeiros que 
atuam em âmbito municipal, 
bem como o quantitativo 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e do setor privado.  

Na temática Educação, 
há conteúdo sobre matrículas 
das redes municipal, estadual 
e particular; além de taxa de 
ocupação em creche, pré-es-
cola e ensino fundamental e 
médio. Números alcançados 
pelas cidades no Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) entre os anos de 
2015 e 2019 também são facil-
mente encontrados no site.  

Para acessar o Seade Pai-
nel não há necessidade de 
cadastro. De fácil acesso, o 
portal é intuitivo e, também, 
de simples manuseio.

Seade lança plataforma digital com informações 
detalhadas sobre os municípios paulistas

1000 vagas serão oferecidas a municípios com indicadores abaixo da média do estado

março, para gestores munici-
pais das áreas de saúde, educa-
ção, planejamento e governo.   

A ACT Promoção da Saú-
de é uma ONG criada em 
2006 que atua na promoção 
e defesa de políticas de saú-
de pública, especialmente em 
alimentação saudável, contro-
le do álcool, atividade física 
e tabagismo, itens que são os 
principais fatores de risco evi-
táveis para as doenças crôni-
cas não transmissíveis. 

A parceria entre o Estado e 
a ONG foi assinada em outubro 
de 2020. Em janeiro de 2021 

tiveram início as gravações 
das aulas, que serão concluídas 
neste mês de fevereiro. As aulas 
estarão disponíveis na segunda 
quinzena de março, destinadas 
a gestores municipais das áreas 
de saúde, educação, planeja-
mento e governo. 

As Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis pressionam o 
sistema de saúde em todo o 
globo. Elas exigem tratamen-
tos longos e constantes. Têm 
um alto custo financeiro para 
a administração pública e ti-
veram um agravamento im-
portante durante a pandemia 
do COVID-19.  

Muitas cidades já se mobi-
lizam pela prevenção a essas 
doenças, caso de Nova Iorque, 
por exemplo, onde as medidas 
adotadas pela gestão municipal 
ajudaram a aumentar a expecta-
tiva de vida de seus habitantes 
em mais três anos, conforme 
depoimento enviado pelo ex-
-prefeito, Michael Bloomberg, 
em apoio ao curso.

Com ações como esta, o 
Estado de São Paulo busca as-
sumir o papel de protagonista 
no país para o enfrentamento 
das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis.
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Mercado assume política 
econômica no Brasil
Com aprovação da autonomia do 

Banco Central, ricos ganham e pobres perdem
Festa nas mansões e pa-

lacetes. A Câmara dos De-
putados aprovou na quarta-
-feira (10) o texto-base do 
projeto que prevê autonomia 
para o Banco Central. Sem 
discussões nas comissões e 
nenhum debate com a socie-
dade, a votação ocorreu um 
dia após ter sido aprovada a 
urgência do projeto.

“Essa autonomia coloca 
nas mãos do mercado finan-
ceiro os destinos da políti-
ca econômica brasileira. É 
uma afronta à democracia 
porque a população elege 
seus governantes para tocar 
a economia do país. Com a 
aprovação do projeto, será o 
mercado financeiro que defi-
nirá os destinos do Brasil na 
economia. Isso afeta a oferta 
de emprego, inflação, câm-
bio e todo funcionamento da 
máquina econômica do país. 
É tudo que o mercado quer: 
um Banco Central que aten-
da unicamente a seus inte-
resses”, afirmou a presidenta 
da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT), 
Juvandia Moreira.

O Banco Central autoriza 
as instituições financeiras a 

funcionar, tendo a função de 
fiscalizá-las. Caso não existis-
se ou não fosse uma entidade 
com essa força, poderia haver 
excessos por parte dos bancos, 
por exemplo. Também é res-
ponsável por controlar a infla-
ção e pela regulamentação e 
supervisão de todo o Sistema 
Financeiro Nacional.

Isso significa que toda 
ação ou decisão tomada pelo 
Banco Central afeta direta-
mente as relações financei-
ras, influenciando em fatores 
como negociações, investi-
mentos, moedas estrangei-
ras, crédito e preços.

“O Banco Central é res-
ponsável por garantir que a 
economia brasileira fique es-
tável, regulando o sistema fi-
nanceiro e mantendo o poder 
de compra da moeda do país, 
o Real. Mas, os trabalhado-
res e a população pobre têm 
uma visão de estabilidade 
e os ricos e o mercado têm 
outra, completamente dife-
rente. Agora, com o Banco 
Central ficando nas mãos 
do mercado, vai prevalecer 
a estabilidade dos ricos, em 
prejuízo dos mais pobres”, 
avalia Juvandia Moreira. 
(Fonte: Contraf)

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Olímpia assinou 
na última segunda-feira (8), 
convênio com a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social para recebimento de 
repasse no valor de R$ 66 mil.

O montante é oriundo de 
emenda do deputado federal, 
Geninho Zuliani, do DEM/SP, 
ao governo do Estado.

Segundo Lucas Ferrante 
Fonseca, presidente da APAE 
de Olímpia, o valor será utili-
zado para a aquisição de um 
PediaSuit, equipamento indi-

cado para o tratamento de atra-
sos no desenvolvimento mo-
tor; distúrbios de equilíbrio; 
alterações em coordenação 
motora; diminuição de mas-
sa óssea; diminuição de força 
muscular; distúrbios de inte-
gração sensorial; traumatismo 
cranioencefálico; entre outras.

“Esse repasse veio em óti-
ma hora. Na região, apenas Rio 
Preto tem um exemplar. Aqui 
nós ainda não tínhamos e vai 
auxiliar muito no tratamento 
das crianças, jovens e adultos 
assistidos pela APAE Olím-
pia”, afirmou.

“O governo estadual permi-
tiu que fossem indicadas enti-
dades para repasses. No caso 
de Olímpia, eles apresentaram 
o projeto e como conhecemos 
o trabalho sério da APAE, a ne-
cessidade do repasse, indicamos 
a instituição”, frisou Geninho.

O prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunha, frisou que o 
repasse é de suma importância 
para o município. “Geninho 
está sempre ao nosso lado, em 
busca de recursos, convênios 
e repasses para a cidade, ter 
um deputado que olha pela 
gente é essencial”, disse.

“Não há dúvida de que o 
pagamento do auxílio emer-
gencial deve ser retomado ur-
gentemente. Afinal, para mui-
tos brasileiros, a emergência da 
pandemia não acabou. Porém, 
o que não se pode aceitar, é que 

Cibersegurança é um as-
sunto que deve ser reforçado, 
com frequência, para todos 
que possuem dados na rede: 
pessoas e empresas.

O termo refere-se à prote-
ção de sistemas de computa-
dor contra roubo ou danos ao 
hardware, software ou dados 
eletrônicos, bem como a in-
terrupção ou desorientação 
dos serviços que fornecem.

Esse tema voltou à tona, 
nas últimas semanas, após o 
vazamento em um banco de 
dados nacional de números 
de CPF, data de nascimento 
e informações confidenciais 
de 220 milhões de brasileiros, 
incluindo falecidos.

A fim de aumentar a se-
gurança dos dados na rede, 
reunimos especialistas em 
Segurança da Informação do 

Devido à emenda de Geninho, APAE de 
Olímpia recebe R$ 66 mil de verba do Estado
Montante será utilizado para aquisição de um PediaSuit, equipamento 

indicado no tratamento de atraso no desenvolvimento motor

Fiesp pede a volta do auxílio emergencial urgentemente
Entidade das indústrias é contra a criação de um novo imposto

isso sirva de pretexto para cria-
ção de um novo imposto. Au-
mento de carga tributária é tudo 
o que o Brasil não precisa.”

 A afirmação é do presi-
dente da Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São 

Paulo), Paulo Skaf.
No ano passado, foi apro-

vado o chamado Orçamento de 
Guerra, que financiou os gastos 
necessários ao enfrentamento 
da pandemia. “Para a retomada 
de pagamento do auxílio emer-
gencial, devemos seguir o mes-
mo caminho”, defende Skaf.

PROPOSTA
A Fiesp defende que seja 

aprovado, como no ano passa-
do, um orçamento emergencial 
para custear o pagamento de 
três mensalidades de R$ 300 
para a população mais vulne-
rável, cerca de 35 milhões de 
pessoas, o que daria um custo 
aproximado de R$ 32 bilhões.

“Vale lembrar que, no ano 
passado, o déficit geral apro-
vado pelo Congresso e aceito 
pelo mercado para enfrentar 
a pandemia foi de R$ 916 bi-

lhões. No final, o déficit veri-
ficado foi de R$ 703 bilhões. 
Ou seja, quase R$ 200 bilhões 
a menos do que o aprovado”, 
destaca Skaf.

“Como a pandemia não 
acabou”, argumenta o presi-
dente da Fiesp, “nada mais 
justo do que socorrer os mais 
necessitados com um mecanis-
mo semelhante e não com mais 
impostos que tiram dinheiro 
da economia, dificultam a re-
tomada da atividade econômi-
ca e geração de empregos e se 
perpetuam no tempo, como já 
vimos diversas vezes na histó-
ria do Brasil”.

Para Paulo Skaf, “o cami-
nho é claro: auxílio emergen-
cial, sim, novos impostos, não. 
A sociedade não aceita pagar 
mais impostos”, frisa o presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf.

Especialistas dão dicas para manter 
seus dados confidenciais seguros

Integrantes do corpo do SENAI-SP indicam, também, o que fazer se foi vítima de vazamento na rede

SENAI-SP e trouxemos cinco 
dicas importantes.
• É preciso verificar a inte-
gridade do site. Mesmo que a 
página tenha logo e informa-
ções relevantes, é importante 
pesquisar se é um site seguro, 
geralmente representado por 
um cadeado e a mensagem de 
conexão segura;
• Tomar cuidado com ende-
reços parecidos, porém, não 
corretos. Em alguns casos, os 
golpistas podem utilizar links 
com nomes bem parecidos 
com os reais;
• Sempre que possível, utili-
zar a autenticação em dois fa-
tores e senhas complexas;
• Não escrever dados pessoais 
ou sensíveis em páginas sus-
peitas;
• Não utilizar softwares piratas.

Os especialistas do SENAI-

-SP também alertam sobre o 
uso de janela anônima, que 
muitas pessoas optam por acha-
rem ser mais confiável, porém, 
elas apenas impedem que o his-
tórico de navegação fique gra-
vado no computador ou celular.

Isso não impede que os da-
dos confidenciais sejam capta-
dos e monitorados pelo site na 
internet. O ideal é que as pes-
soas usem sites com conexões 
seguras, geralmente demonstra-
dos com HTTPS e o cadeado.

SE OS DADOS VAZA-
RAM, O QUE FAZER?

Caso a pessoa ou empre-
sa já tenha identificado que 
foi vítima de um vazamento 
de dados, é importante estar 
atenta a algumas orientações 
para diminuir os riscos de vul-
nerabilidade na rede.
• Se possível, identificar qual 
foi a empresa responsável e os 
tipos de dados vazados. Sites 
como haveibeenpwned.com, 
minhasenha.com e fuivazado.
com.br podem ajudar na iden-
tificação;
• Para a senha: trocar a com-
binação por outra mais segura 
e usar um método de verifica-
ção em duas etapas;
• Para o e-mail: evitar abrir 
links e anexos de remeten-
tes desconhecidos, redobrar 
a atenção para as mensagens 
recebidas;

• Se os dados foram expostos, 
avisar os contatos e a empresa 
onde trabalha, pois os golpis-
tas podem entrar em contato.
• Acompanhar rotineiramente 
extratos bancários e do cartão 
de crédito.

Assim, seguindo as dicas 
acima, as chances de vulnerabi-
lidade são minimizadas. Mais 
do que responsabilidade, é pre-
ciso ter muita atenção sobre os 
dados que são expostos na rede.
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A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Educação, divulgou o 
cronograma de volta às aulas 
para o ano letivo de 2021 na 
Rede Municipal de Ensino.

O calendário oficial foi 
apresentado em uma live e 
coletiva de imprensa, pela 
prefeita Paula Lemos e pela 
secretária municipal da Edu-
cação, Jessica Maria Santos.

O retorno das atividades 
escolares acontecerá a partir 
de 22 de fevereiro, de forma 
gradual e escalonada dos alu-
nos  estudantes da Educação 
Infantil (4 a 5 anos) e Ensino 
Fundamental I e II.

De acordo com a secretá-
ria, Jéssica Santos, esse re-
torno foi organizado de uma 
forma que visa à garantia da 
presença efetiva e segura dos 
estudantes.

“O retorno presencial é 
facultativo aos pais, nos ter-
mos do Plano São Paulo, mas 
destacamos que é de extrema 
importância a presença da 
criança para a realização das 
avaliações diagnósticas; uma 
vez que elas são essenciais 
para a construção da proposta 

Na próxima semana,  os 
alunos da rede estadual seguem 
a rotina de volta às aulas de se-
gunda a sexta-feira de forma re-
mota, pelo Centro de Mídias de 
São Paulo, ou presencial, com 
no máximo 35% dos alunos 
matriculados e revezamento 

A Secretaria Munici-
pal de Educação realizou 
em dezembro de 2020 as 
atribuições de aulas para 
os funcionários efetivos da 
rede, seguindo o trâmite co-
mum para esse tipo de ação.

Em seguida foi feito um 
levantamento do saldo das 
aulas, classes e turmas para 
estruturar as atribuições 
dos professores contrata-
dos pelo REJAE (Regime 
Jurídico Administrativo 
Especial) em 2021, que 
aconteceram nos dias 10 e 
11 de fevereiro, reativando 
assim os contratos que es-
tavam suspensos.

Com essa ativação, o 
auxílio emergencial desse 
profissional é suspenso, 
seguindo decreto munici-
pal, que estipula o encer-
ramento do auxílio a partir 
do momento que se torna 
assalariado.

Segundo a secretária de 
Educação, Jéssica Santos, 
uma nova atribuição pode 
ser realizada com data a ser 
definida, diante da necessi-
dade da rede.

No fim de 2020, a pre-
feitura de Barretos convo-
cou os profissionais da edu-
cação oriundos do concurso 
Vunesp de 2017, porém não 
foi dada a posse e nem o 
efetivo exercício, sendo re-
gularizado logo no início de 
2021, permitindo assim o 
início dos trabalhos regula-
res como funcionários efeti-
vos já em fevereiro.

“Nosso compromisso é 
com a legalidade e vamos, 
nas atribuições de aulas, 
seguir sempre dentro da-
quilo que é correto, legal e 
possível”, afirmou a prefei-
ta Paula Lemos.

O governo de São Paulo anunciou que 
os idosos do estado entre 80 e 84 anos 
serão vacinados a partir de 1º de março. 
Nesta etapa da vacinação devem ser vaci-
nadas 563 mil pessoas nos 645 municípios 
paulistas. Para a imunização desses idosos 
será utilizada parte das quase 9 milhões 
das novas doses da vacina CoronaVac, que 
serão produzidas com os insumos que de-
sembarcaram no país na manhã da última 
quarta-feira (10). A campanha de vacinação 
contra o coronavírus começou no dia 17 de 
janeiro na capital paulista. A imunização 
dos idosos na faixa etária de 85 a 89 anos 
foi antecipada e terá início nesta sexta-fei-
ra (12) a nível de estado, porém, Barretos 
anunciou que este grupo teria sua vacina-
ção na manhã desta quinta-feira (11).

Secretaria Municipal de Educação 
apresenta cronograma de volta às aulas

Atribuição 
de aulas 2021 
é divulgada 

pela 
Secretaria 
Municipal 

de Educação
Convocados do 

concurso de 2017 
tiveram suas situações 

regularizadas no 
início deste ano

de recuperação da aprendiza-
gem” salientou a secretária. 

EDUCAÇÃO INFANTIL
Será iniciado pela recrea-

ção e pré-escola de forma 
gradativa, alcançando pro-
gressivamente todas as eta-
pas (berçário e maternal), 
conforme planejamento pré-
vio, realizado pela unidade 
escolar. Na Educação Infan-
til sugere-se a divisão de três 
turmas respeitando a propor-
ção indicada em cada fase do 
Plano São Paulo.

Cada turma de alunos par-
ticipará das aulas presenciais 
em formato de rodízio de 
dias, observado com cuida-
do o atendimento dos alunos 
com vulnerabilidade social, de 
acordo com o contexto e a rea-
lidade de cada unidade escolar.
ANOS INICIAIS DO EN-

SINO FUNDAMENTAL (1º 
AO 5º ANO)

Nos anos iniciais do En-
sino Fundamental (1º ao 5º 
anos) sugere-se a divisão de 
três turmas respeitando a pro-
porção indicada em cada fase 
do Plano São Paulo. Cada tur-
ma de alunos participará das 
aulas presenciais em formato 

de rodízio de dias. Deverá 
ser observado com atenção o 
atendimento dos alunos que 
tiveram participação insatis-
fatória no ano letivo anterior 
e dificuldades de aprendiza-
gens, observadas por meio de 
avaliações diagnósticas, res-
peitando o contexto e a reali-
dade de cada unidade escolar. 
O rodízio com três (3) turmas 
garante que qualquer aluno 

possa retornar a aula presen-
cial em qualquer momento 
mesmo que a família tenha as-
sinado pelo não desejo do re-
torno presencial; bem como, 
oportuniza que cada estudante 
possa ter a cada três semanas 
aulas de todos os componen-
tes curriculares do currículo.
MODALIDADE DE EDU-
CAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

A EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos) seguirá o 
enturmamento e a organiza-
ção do Ensino Fundamental, 
com a divisão e rodízio de 
três turmas respeitando a pro-
porção indicada em cada fase 
do Plano São Paulo. Entre-
tanto, a presença dos alunos 
na escola será analisada pelo 
Comitê Operacional para En-
frentamento ao COVID-19 da 
unidade, considerando a espe-
cificidade do público atendido 
nesta modalidade. Reitera-
-se que deverá ser observado 
com atenção o atendimento 
dos alunos que tiveram parti-
cipação insatisfatória no ano 
letivo anterior e dificuldades 
de aprendizagens, observa-
das por meio de avaliações 
diagnósticas, respeitando o 
contexto e a realidade de cada 
unidade escolar.
EDUCAÇÃO ESPECIAL

A organização e o atendi-
mento na Educação Especial 
será planejada pelo professor 
responsável pelo AEE (Aten-
dimento Educacional Espe-
cializado) respeitando os pro-
tocolos sanitários específicos 
para o setor da educação, bem 
como as especificidades do 
público alvo. A organização 
do atendimento será priorita-
riamente individual ou em du-
pla, sempre no contraturno do 
ensino regular. O planejamen-
to do atendimento nesta mo-
dalidade deverá ser aprovado 
pelo COE da unidade

Com suspensão do feriado de Carnaval, aulas 
na rede estadual acontecem normalmente

Atividades seguem conforme cronograma, no formato presencial e via Centro de Mídias SP

dos estudantes, seguindo todos 
os protocolos. Isso porque não 
haverá ponto facultativo no 
Carnaval de 2021.  

“No Centro de Mídias o 
aluno vai encontrar três aulas 
por dia de todos os compo-
nentes curriculares, onde ele 

pode interagir com o profes-
sor por vídeo ou mensagem. 
Para semana que vem teremos 
muitos conteúdos importantes 
que vão trabalhar temas como 
acolhimento, protocolos sani-
tários, uso de tecnologia e as 
habilidades previstas no cur-

rículo”, antecipa Bruna Wait-
man, coordenadora.

A suspensão do ponto facul-
tativo no Carnaval já havia sido 
anunciada pelo governador 
João Doria em entrevista coleti-
va no Palácio dos Bandeirantes. 
A medida visa evitar que sejam 
feitas aglomerações nas datas 
que possam agravar a situação 
da pandemia. Desta forma as 
escolas incluíram os dias 15, 16 
e 17 no planejamento e crono-
grama para o ano letivo. 

As aulas na rede estadual 
retornaram no dia 8 de feve-
reiro e cada unidade definiu a 
maneira que realizará o rodí-
zio de alunos e suas ativida-
des presenciais e remotas. A 
carga horária também poderá 
ser adaptada para o cumpri-
mento das normas.

Por isso, é importante que 
pais, responsáveis ou alunos 
maiores de 18 anos entrem 
em contato com a sua escola 
para saber os dias e horários 
em que poderão ir, presencial-
mente, na unidade.

Vacinação de idosos entre 
80 e 84 anos começa em março
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Com a aprovação das pri-
meiras vacinas no Brasil pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA), a 
Hibou, empresa de pesquisa 
e monitoramento de mercado 
e consumo, realizou uma pes-
quisa nacional que engloba o 
nível de interesse dos brasilei-
ros em tomar a vacina, marcas 
mais confiáveis disponíveis e 
quais serão os novos hábitos 
da população com o fim da 
pandemia, após a vacinação.

“Ficou claro para nós que 
o brasileiro acredita na va-
cina e quer tomá-la o quan-
to antes para retomar 100% 
das atividades diante do que 
será o novo normal, ou seja, 
a nova realidade dos hábitos 
pós pandemia. Os números 
são claros e 87,4% da popu-
lação pretende tomar a vaci-
na. O que representa 9 entre 
10 brasileiros. Apenas 12,6% 
têm opinião contrária e dis-
pensam os imunizantes”, diz 
Ligia Mello, sócia da Hibou e 
responsável pela pesquisa.

A pesquisa aponta, ainda, 
que mais da metade dos bra-
sileiros, 54,3%, acredita que 
já estarão vacinados até o úl-
timo trimestre de 2021. Pon-
tualmente, por trimestre, 13% 
acredita que estará vacinado 
até março, 20,4% entre abril e 

9 entre 10 brasileiros acreditam na vacina e querem 
imunização contra o COVID-19, diz pesquisa

Para os brasileiros que pretendem se vacinar, CoronaVac/Sinovac é a vacina mais confiável, com 71,4% de aceitação
junho, 21,9% entre julho e se-
tembro e 17,5% entre outubro 
e dezembro. Apenas 14,6% 
acreditam que serão vacina-
dos apenas em 2022.

Outra discussão atualmen-
te é sobre a confiabilidade das 
vacinas aprovadas pela AN-
VISA e disponíveis no merca-
do para consumo.

Considerando apenas os 
brasileiros que estão interes-
sados em tomar a vacina, a 
CoronaVac/Sinovac (71,4%), 
a Pfizer (64%) e AstraZene-
ca (59%), são as três vacinas 
que lideram o nível de acei-
tação, seguidas de Johnson & 
Johnson (37,8%), Moderna 
(34,4%), Sputnik V (26,2%) e 
Sinopharm (22,1%).

Até o momento da pesqui-
sa, as únicas vacinas aprova-
das pela ANVISA para uso 
emergencial no Brasil são as 
da AstraZeneca e as da Sino-
vac (CoronaVac).

Trazendo o recorte agora 
para os 12,6% que disseram 
que não tomarão a vacina, 
destes, 54,4% não tomará, 
pois não confia na vacina dis-
ponível; 21,3% não acreditam 
em imunização contra CO-
VID-19; para 8,5% a substân-
cia não é recomendada para 
o quadro de saúde pessoal; 
5,2% já contraíram o vírus; 

4,9% não tomam nenhum tipo 
de vacina; 3,2% afirmam já se 
garantir com outros remédios 
e apenas 2,3% não acreditam 
na pandemia.

COMO VAI FICAR A 
VIDA DO BRASILEIRO 
APÓS A VACINAÇÃO?

A pesquisa prevê que os 
hábitos de diversão, trabalho, 
consumo e rotina devem mu-
dar com a vacinação e o fim da 
pandemia. 33,7% da popula-
ção pretendem virar a noite na 
balada com menos frequência 
do que faziam antes do Co-
vid-19, assim como o barzinho 
com amigos, que deve dimi-
nuir o interesse para 27,4%.

Por outro lado, os passeios 
em parques e praças públicas 
devem estar mais presentes na 
vida de 41,6% dos entrevista-
dos. O interesse por viagens 
de avião está maior 32,7%, 
a viagem a passeio também, 
com 43,2%, e o almoço em 
família se tornará 33,9% mais 
frequente. A visita ao cine-
ma e teatro é interesse para 
33,1%, assim como shows e 
eventos para outros 30%.

“Com o final da pandemia, 
outro dado muito importante 
para o varejo em geral, é o que 
envolve as mudanças nos há-
bitos de consumo dos brasilei-
ros. Percebemos que três des-

sas atividades muito comuns 
no dia a dia se destacaram 
e devem ser realizadas com 
menos frequência. São elas: 
ir ao cabeleireiro (17,1%), 
experimentar roupa em loja 
(28,7%) e passear no shopping 
(27,4%)”, completa Mello.

A atividade profissional 
também sofreu grandes mu-
danças com a chegada da qua-
rentena, principalmente em 
relação ao seu formato.

Pensando nisso, os en-
trevistados consideram que, 
após o período de isolamento, 
atividades como Happy Hour 
(27,5%), levar marmita de 
casa (39,2%) e reuniões por 

computador (26,2%) se torna-
rão mais frequentes. Já o al-
moço na rua durante a semana 
deve se tornar menos frequen-
te para 30,5%.

Outras atividades do dia a 
dia devem ter uma presença 
ainda maior na rotina com o 
fim da quarentena, como co-
zinhar em casa (36,8%), pedir 
delivery (27,3%) e andar mais 
a pé pela cidade (35,3%).

Por outro lado, devem 
ser menos frequentes as ro-
tinas de pegar trem ou metrô 
(19,6%) e ter os filhos indo à 
escola fisicamente (15,8%).

A utilização da tecnologia 
também terá mudanças, 26,9% 

farão maior uso de aplicativos 
de bancos e 16,4% jogará mais 
no celular. Diferentemente do 
início da pandemia, 30,2% 
pretende assistir menos lives, 
16,4% dará menos importân-
cia às maratonas de séries de 
TV e 21,7% pretende utilizar 
menos as redes sociais.

Mais de dois mil e quinhen-
tos brasileiros foram ouvidos 
pela empresa de maneira digi-
tal, com faixa etária acima de 
20 anos, das classes ABCD, 
sendo 52% casados e 55% mu-
lheres, entre os dias 29 de janei-
ro e 02 de fevereiro. A pesquisa 
mostra 95% de significância e 
margem de erro de 1,9%.


