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Feirão de Empregos da Tereos
contrata 700 pessoas na região
A Tereos realizou nesta
quinta-feira (24), em Olímpia, o processo de seleção
e contratação dos safristas
que vão atuar nas unidades
do grupo na safra 19/20. O
“Feirão de Empregos” ofereceu 700 vagas nas unidades
Cruz Alta, Vertente, Severí-

nia e São José.
As vagas abertas foram
para as áreas industrial (auxiliares e operadores), agrícola
(motoristas, tratoristas e auxiliares), laboratórios, automotiva e manutenção. A empresa
também recebeu currículos de
pessoas com deficiência.

“A Tereos acredita que todos os profissionais possam
contribuir com o crescimento
do grupo. Por isso, pessoas com
deficiência são bem-vindas à
nossa empresa”, afirma Rui
Carvalho, gerente executivo de
Desenvolvimento Humano e
Organizacional da Tereos.

Colégio FEB agora conta com ferramentas
de ensino e laboratórios digital/tecnológicos
O nome agora é Colégio FEB e a metodologia inclui aulas em laboratórios digitais, preparando o aluno do ensino médio para os novos desafios. O antigo Cetec, localizado dentro do UNIFEB, foi completamente reformulado e, a partir deste ano, os alunos terão acesso ao Espaço
Maker do FEB 360º e às aulas do ‘Happy Code’, escola de tecnologia em condições especiais. Os
docentes ganharam novas ferramentas tecnológicas para auxiliar na aprendizagem dos alunos
no dia-a-dia, entre elas, o ‘Google For Education’. O Colégio FEB oferece Ensino Fundamental
II e Ensino Médio. A volta às aulas acontece na próxima segunda-feira, 28 de janeiro, e segundo
a diretora, Cristina Milan, “os alunos serão recebidos com uma programação toda especial”,
adiantou. As matrículas e transferências ainda estão abertas e informações sobre procedimento
e documentação podem ser conseguidas pelo (17) 3321 6417. O formulário completo de inscrição
pode ser acessado pelo: http://www.unifeb.edu.br/colegiofeb (Foto: Nivaldo Jr)

Tribunal de Contas notifica
prefeitura após suspeita de fraude
de R$ 11 milhões em holerites
Relator da prestação de contas de 2017 exigiu
série de documentos no prazo de 24 horas

O relator do processo de
prestação de contas da prefeitura de Barretos, em 2017,
conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, notificou
o prefeito Guilherme Ávila
(PSDB) a prestar esclarecimentos sobre o suposto esquema de fraudes em holerites e o afastamento de 105
servidores municipais.
O despacho de Ramalho
foi assinado pelo conselheiro
na última terça-feira (23) e
o prazo estipulado começa a
contar a partir da publicação
no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, prevista para ocorrer nesta sexta-feira (25).
A prefeitura de Barretos
afastou 105 servidores públicos municipais por 30 dias,
por suspeita de integrarem um
esquema de fraude na folha

O conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado de São
Paulo, Dimas Ramalho (Foto:
Paulo Souza/EPTV/Arquivo)

de pagamento, que causou um
prejuízo calculado até o momento em R$ 11 milhões. A
secretária de Administração,
Adriana Nunes Ramos, também foi exonerada do cargo.
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Câmara recebe denúncia de
pagamentos irregulares a comissionados
Na última quarta-feira, 23,
a Câmara Municipal protocolou o recebimento de documentos com a denúncia de
possíveis irregularidades praticadas no pagamento de salários de servidores comissionados da prefeitura de Barretos.
Os documentos, que foram
entregues por um munícipe,
apresentam cópias de recibos de
pagamentos (holetires) de seis
funcionários comissionados do
Executivo. O denunciante também solicita que a Câmara faça
a instalação de uma comissão
processante para possível cassação do mandato do prefeito.
Conforme definição da Mesa
Diretora da Câmara, os documentos serão analisados, com
apoio do advogado do Legislativo, para que todas as medidas legais possam ser providenciadas.
Segundo o presidente da Câmara, João Roberto dos Santos
(João Mulata) os nomes dos
denunciados ainda não podem

ser divulgados “por se tratar,
inicialmente, de uma denúncia.
O sigilo será mantido até que
possíveis provas fundamentadas
possam comprovar a veracidade
de qualquer tipo de irregularidade, que tenha ocorrido”.
DEFESA
O Sindicato dos Ser
vidores

Municipais de Barretos informou
que irá defender os funcionários
investigados no caso da fraude
na folha de pagamento da prefeitura. “Colocamos o sindicato à
disposição de todos”, afirmou o
presidente. O advogado Sandro
Rodrigues foi contratado para
atuar na defesa dos associados.

Rio das Pedras
agita Bar da Ilha
A diretoria e
o departamento
social do Rio das
Pedras confirmaram para este sábado, dia 26, show
de pagode na sua
sede campo. A
apresentação do
Grupo Nossa Imagem será a partir
das 15 horas no
Bar da Ilha.

Jovens nascidos
em 2001 devem
fazer o alistamento
militar até julho
A Junta do Serviço Militar
confirmou, nesta semana, o
início do alistamento no serviço militar, dos jovens do sexo
masculino nascidos em 2001 e
que completarão 18 anos até o
dia 31 de dezembro de 2019. O
prazo do alistamento se estende até o último dia útil de junho.
Em seguida, os convocados
passarão por uma seleção que
irá escolher os 100 atiradores
que farão treinamento no Tiro
de Guerra no próximo ano de
instrução. Além do alistamento presencial, que em Barretos
pode ser feito na Junta do Serviço Militar, na esquina da avenida 21 com a rua 34, o Exército disponibiliza o alistamento
online, no endereço eletrônico
www.alistamento.eb.mil.br.
Após a inscrição, o jovem deve
imprimir o documento e aguardar sua convocação, via e-mail
ou SMS, para apresentação na
Junta de Serviço Militar.

Bom Jesus realiza
campanha de
evangelização
A paróquia do Bom Jesus já iniciou a Campanha de
Evangelização 2019. Segundo
o padre Thiago Reis, ainda
restam carnês da promoção
Página 7
deste ano. Os interessados
em adquirir um carnê, devem
entrar em contato com a paróquia pelo telefone (17) 3312
9897. A contribuição é de 11
parcelas de R$ 20,00. Os colaboradores concorrem ao sorteio de vários prêmios, entre
eles, um carro e uma moto.
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Como se forma a representação
popular no Congresso

Reproduzimos neste nosso espaço de opinião, texto do articulista, Marcos Pestana, publicado na última terça-feira,
22 de janeiro, no site Congresso em Foco, um dos mais importantes no acompanhamento dos trabalhos parlamentares no Congresso Nacional, preste a diplomar seus novos integrantes, na formação da Câmara Federal e Senado.
“Há, grosso modo, cinco
tipos de deputados no Brasil:
o comprador de votos, a celebridade, o municipalista, o
representante de segmento social e o formador de opinião”.
A representação política da
sociedade encontra sua tradução no parlamento, peça central
na democracia. Cabe a ele representar a população, legislar,
fiscalizar o Executivo, arbitrar
os diversos conflitos de interesse presentes na sociedade.
O parlamento, como a
democracia, é uma invenção
humana. Portanto, reflete as
virtudes e os pecados da sociedade que espelha. O parlamento é de todos; o Executivo, só das forças majoritárias.
Pouquíssimas pessoas entendem as regras de funcionamento do nosso sistema eleitoral. Perguntam-me: como você,
tendo mais votos do que 19 dos
eleitos, não venceu? É a regra
do jogo. Cabe lembrar que 70%
dos brasileiros, um ano após
das eleições, não sabem sequer
dizer o nome do deputado em
que votaram. Mas como se elege um deputado?
Há, grosso modo, cinco
tipos de deputados no Brasil:
o comprador de votos, a celebridade, o municipalista, o
representante de segmento social e o formador de opinião.
Não é uma tipologia absoluta.
Às vezes, o candidato mistura
mais de uma característica.
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» A CPI QUE MASTIGA
Segundo o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), a CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Santa Casa
“mastiga, mastiga, mastiga, mas não sai do lugar”.

» CIPRIANO RUMO AO BOLSONARISMO
O vereador Aparecido Cipriano (PP) pode trocar de
partido em breve. Ele deve deixar a sua atual legenda e ingressar na agremiação do vereador Fabrício Lemos (PSL).
» EM BUSCA DA RENOVAÇÃO
Renato Guedes, do MBL (Movimento Brasil Livre)
e o professor de jiu-jitsu, Huelder Motta, estão muito
cotados para pleitear uma cadeira no legislativo barretense quando 2020 vier.

Primeiro, o comprador de
voto. Quem acha que o caixa
dois foi varrido do mapa pela
Lava Jato está muito enganado.
Mesmo com o teto legal para
gastos dos deputados federais
de R$ 2,5 milhões, há notícias
de campanhas que investiram
R$ 10 milhões a R$ 20 milhões.
Segundo, as celebridades
como Tiririca, Romário, Leila do Vôlei. Nas eleições de
2016, surgiu um novo tipo de
celebridade: a estrela de redes
sociais. Vários desses novos
“pop stars” da política tiveram
300 mil, 400 mil, um milhão
ou mais de votos, a partir de
suas redes sociais. Espero que
a Câmara não vire um palco
de estrelismo e exibicionismo, com a exacerbação do ve-

lho “jogar para a platéia”.
Terceiro, o deputado municipalista como eu fui, baseado
nas relações construídas, ao
longo de anos e anos, com vereadores e prefeitos. Esse modelo, com o advento das redes
sociais, vem perdendo força, já
que os líderes locais não conseguem, como antigamente,
polarizar as intenções de voto
do eleitorado de sua cidade.
Quarto, o deputado que representa um segmento religioso, sindical, empresarial, clube
de futebol, entre outros. Temos
deputados eleitos pela CUT ou
pela Força Sindical; deputados
eleitos pela Universal, pela
Assembleia de Deus ou pela
Igreja Quadrangular; temos
representantes do agronegócio

ou de algum setor industrial.
Por último, o cada vez mais
raro deputado de opinião, como
no passado foram Fernando Gabeira, Paulo Delgado, Miro Teixeira, Delfim Neto, José Serra.
Hoje há, na verdade, deputados
temáticos, que defendem uma
causa localizada. O exemplo
que me ocorre é o dos defensores dos direitos animais, que têm
tido grande êxito eleitoral.
Enfim, disso tudo, saiu a
geléia geral e a biodiversidade
política extrema do Brasil. Serão as marcas, a partir de 1º de
fevereiro, do novo parlamento
brasileiro. A renovação foi grande, são 30 partidos e o Brasil
precisa tomar decisões graves.
É difícil saber no que dará.
Quem viver verá!

Os perigos da Hepatite A

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» QUANDO VIEREM AS ÁGUAS DE MARÇO
O médico Uebe Rezeck (MDB) confessou-se surpreso ao ser informado que, em março, outros Postinhos de
Saúde serão terceirizados.

Opinião
De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde em 2017, os
casos de Hepatite A quase que
dobraram em comparação ao
ano anterior, com um aumento expressivo na região sudeste do país.
Um dos motivos para o
aumento dos casos da doença
foi o avanço do contato sexual
desprotegido. Apesar de a Hepatite A não ser uma infecção
sexualmente transmissível,
só o contato com a região perianal ou com material fecal
pode gerar contaminação.
Causada por um vírus que
inflama o fígado, a Hepatite A
é transmitida pela ingestão de
água ou alimentos contaminados com dejetos. Locais onde o
saneamento básico é precário,
como praias em que o esgoto é
despejado diretamente no mar,
oferecem o risco à saúde.
É preciso ficar atento aos
sintomas que aparecem entre
duas a quatro semanas após
o contágio, como: dores nas
articulações, no abdômen ou
nos músculos, fadiga, febre
baixa, perda de apetite, vômitos, náuseas, diarreia e, em
alguns casos, coceira, pele e
olhos amarelados, perda de

PITA FOGO

peso e urina escura.
Porém, nem todo indivíduo apresenta os sintomas,
daí a importância de sempre
realizar exames periódicos
para detecção da Hepatite
A. Em casos muito raros, ela
pode levar a óbito, o que chamamos de hepatite fulminante
ou aguda grave.
Como forma de detecção
e confirmação da doença, os
especialistas solicitam exames
de sangue que, junto com a
avaliação dos sintomas, podem
apresentar um diagnóstico.
Não existe um tratamento
específico para a Hepatite A,
pois ele é feito por meio de
cuidados individuais e medidas preventivas. Na maioria
dos casos, o próprio fígado se
cura, porém, como forma de
agilizar, é possível adotar algumas medidas como evitar o
consumo de álcool e medicamentos que possam agravar o
quadro, descanso, fazer pequenos lanches ao longo do dia,
além de tomar bastante água.
O tempo de recuperação
da doença fica em torno de
três meses e o vírus não permanece no organismo.
Porém, a melhor forma de
evitar a Hepatite A é a preRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118,
Centro, Barretos-SP

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

» BOCA MALDITA EM RISCO
A rede Chiquinho Sorvetes estuda encerrar a comercialização de café na franquia da rua 18. Caso a proposta vingar, vai dar fim à “boca maldita”, tradicional
ponto de conversa da cidade. A franquia continuaria comercializando os sorvetes normalmente.
» O PRÊMIO QUE VINHA DO LIXO
Na gestão do prefeito Emanoel Carvalho, os carroceiros que depositavam lixo em uma das quatro unidades do Ecoponto ganhavam cupom para concorrer a R$
500 a cada quinzena. Márcio Roberto Stopa foi o primeiro ganhador. A iniciativa atraiu a imprensa regional
como EPTV, Clube e Rede Família.
» DE GOIÁS PARA O BARRETÃO
Em 2 de maio de 2006, 21 empresas participaram da
licitação para varrição e coleta de lixo. A empresa Sanecol, de Goiânia, foi a vencedora, apresentando o menor
preço, de R$ 7,6 milhões.
» É O QUE SE ESPECULA POR AÍ
Vagner Chiapetti cogita se lançar candidato a prefeito em 2020 e garante que tem apoio de Guilherme Ávila. O secretário municipal Cláudio Muroni, também,
pode entrar na disputa pelo PP.
» TUCANO QUER DESVENDAR MISTÉRIO DO ROMBO
Vereador Dutra propõe Comissão Especial para investigar o Instituto de Previdência Municipal, que acumula dívida de R$ 150 milhões.
» FESTA DE REIS NO IBITU
Neste sábado (26), ao anoitecer, Companhia de Reis
do Brejinho tem “chegada” no distrito de Ibitu.
» REUNIÃO DO FÓRUM POPULAR DE SAÚDE
Fórum Popular de Saúde da Região de Barretos tem reunião de planejamento das suas atividades na quarta-feira
(30), às 20 horas, na avenida 13, nº 812 , entre ruas 22 e 24.
» HOSPITAL INVESTE NA SAÚDE
Em fevereiro devem ficar prontas as obras das futuras
instalações do centro neurológico do Hospital São Jorge.

venção por meio de vacina e
cuidados com a alimentação.
Não ingerir carnes ou peixes
crus, lavar sempre as frutas
com água corrente e sabão,
não ingerir água que não esteja filtrada ou fervida, tomar
cuidado com praias poluídas,

principalmente no verão,
onde existe uma aglomeração
maior de pessoas no mar.
Todo cuidado é pouco. Fique atento à sua saúde.
Dr. Hesio Vicente Juliano
Chefe do Serviço de Cirurgia
Geral do Hospital IGESP

» A CIDADE É TOMADA PELO BUCHICHO
Conversas prá lá, buchichos prá cá. A boataria política
tomou conta da cidade. E tem muita gente jogando querosene na fogueira.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da
semana é “Religião e Política à Brasileira - Ensaios,
Interpretações e Resistência no País da Política e da
Religião”. Organizadores
Nelson Lellis e Fábio Py,
publicado pela Edições
Terceira Via.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Concentre seus pensamentos em acontecimentos bons. Luz atrai luz. Positividade atrai milagres.” (Ana Nunes)

Dia desses,
a pequena
Isadora foi dar
o seu primeiro
passeio de bike
com os padrinhos, Fernando
Cançado e Letícia Carminatti,
e ela amou essa
aventura com os
dindos babões.
Maravilha!!!

Com esse calor e o sol escaldante, nada melhor
que uma caipirinha e piscina, combinação perfeita.
E foi assim que Aline Paixão fez, passou o dia todo
curtindo o Thermas da cidade. Tudo de bom!!!

Dalva Alves de Oliveira é uma cozinheira de
mão cheia, e ultimamente se encantou com a
arte da confeitaria, e o resultado não poderia
ser diferente, os seus bolos são cada um mais
deliciosos que os outros. Delícia!!!

Barretos Motorcycles
terá CPM22

A banda CPM 22 está confirmada no Barretos Motorcycles 2019

EVENTO ACONTECE
DE 03 A 05 DE MAIO
O rock brasileiro estará
bem representado durante o
17º Barretos Motorcycles.
O evento acontece de 03 a
05 de maio, no Parque do
Peão, em Barretos. Na programação musical já confirmada está CPM22, uma das
maiores e mais populares
bandas brasileiras de hardcore. O show acontece no dia
04 de maio, no palco principal do evento. Badauí, Phil,
Japinha, Luciano e Fernando
estão na formação do grupo
que traz, além de sucessos
que marcaram época, o trabalho mais recente “Suor e
Sacrifício”.
MAIS ATRAÇÕES
Além de CPM22, a banda

Biquini Cavadão também já
foi anunciada na programação do Barretos Motorcycles.
“Estamos fechando a programação e mais atrações devem
ser anunciadas em breve”,
explica Ricardo Rocha, presidente de Os Independentes, associação organizadora
do evento. O Barretos Motorcycles conta com dois palcos que recebem shows musicais, principalmente rock e
pop. Outra atração é a pista
que recebe apresentações
das equipes de acrobacias
(incluindo motos e carros).
Feira Comercial, Passeio
de Motocicletas, Missa dos
Motociclistas e Concurso
Garota Motorcycles também
integram a programação do
evento. (foto divulgação)

Falta mais gente, mas este foi um dos cliques registrados em mais um encontro
de atiradores da turma de 1986. Na foto os amigos, Hassan, Simões, Zebinho,
Mikitu, Beto, Andrade Jacaré e Padinha. E vem aí mais evento da turma de 1987!

Destaque para Alexandre Tarasinsky que foi empossado o novo Presidente da Academia de Letras
de Barretos – ALAB. O evento aconteceu quarta-feira (23), nas dependências do Recinto Paula de Lima
Correa (área do futuro restaurante). Sucesso!!!
Hoje (25) é dia de festa para Zilá
Rabelo, ela que adora viajar para
cruzeiros e praias, comemora a data
ao lados dos filhos, Renato, Silvana
e Valter. Dos netos, familiares e amigos. Tudo de bom mãe!!!

Toda felicidade para os irmãos Caique e
Rodrigo Correia de Carvalho. Caique
completou 14 anos no dia 26 de dezembro e
Rodrigo fez 10 no dia 22 de janeiro. Parabéns!!!

Parabéns para
Maria Luiza
Bezerra que
completou
ontem (24)
seus 80 anos
com muita
vitalidade. Ela
comemorou a
data ladeada
dos filhos,
Guilherme
(foto), Cláudio
e Joana Dark,
dos familiares
e amigos. Tudo
de bom!!!

O bombeiro civil e socorrista do
Samu de Jaborandi, Rodrigo
Machado, esteve em Pitangueiras Guarujá por 8 dias recarregando as
energias. Merecido!!!
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Tribunal de Contas do Estado notifica prefeitura de Barretos
após suspeita de fraude de R$ 11 milhões em holerites
Relator da prestação de contas de 2017 exigiu série de documentos no prazo de 24 horas
Servidor do Instituto de Previdência esclarece
equívoco em mensagens de redes sociais

O relator do processo de
prestação de contas da prefeitura de Barretos, em 2017, conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, Dimas
Ramalho, notificou o prefeito Guilherme Ávila (PSDB) a
prestar esclarecimentos sobre
o suposto esquema de fraudes
em holerites e o afastamento de
105 servidores municipais.
O prefeito confirmou na
última segunda-feira (21) que
um levantamento realizado no
setor de finanças e nos arquivos enviados ao banco, identificou holerites emitidos com
os valores maiores.
Após os pagamentos serem efetivados, as quantias a
mais eram retiradas dos documentos, uma a uma. Em média, os servidores chegaram
a receber cerca de R$ 11 mil
a mais do que era devido, segundo o prefeito.
O conselheiro Dimas Ramalho determinou que o prefeito de Barretos forneça ao
tribunal, no prazo de 24 horas,
a relação nominal dos servidores envolvidos, especifican-

do o cargo, a área de atuação
e o salário de cada um deles,
além de uma cópia integral da
sindicância e do decreto que a
instituiu, e informe também se
foram apuradas as movimentações financeiras de 2017.
O despacho de Ramalho
foi assinado pelo conselheiro na última terça-feira (23) e
o prazo estipulado começa a
contar a partir da publicação
no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, prevista para ocorrer nesta sexta-feira (25).
O ESQUEMA
A prefeitura de Barretos afastou 105 servidores públicos municipais por 30 dias, por suspeita de integrarem um esquema de
fraude na folha de pagamento,
que causou um prejuízo calculado até o momento em R$ 11 milhões. A secretária de Administração, Adriana Nunes Ramos,
também foi exonerada do cargo.
De acordo com o prefeito Guilherme Ávila, a folha
de pagamento era gerada pela
secretaria municipal de Administração e informada à secretaria municipal de Finanças,

que realizava o pagamento. Os
valores a mais eram incluídos
nos holerites e esses arquivos
enviados ao banco. Após o pagamento, as quantias irregulares eram excluídas do sistema.
O esquema foi descoberto
após denúncias de moradores
e vereadores. A administração
confrontou então os dados do
sistema da secretaria de Administração com os arquivos bancários dos 2,7 mil servidores,
ou seja, com o que foi depositado na conta de cada um deles
ao longo do ano de 2018.
Segundo o prefeito Guilherme Ávila, participavam
do esquema desde funcionários encarregados por serviços
gerais até chefes de setores.
Agora, o governo quer saber
quais servidores eram responsáveis pela fraude e não descarta a participação de pessoas que não integram o quadro
de servidores da prefeitura.
A Polícia Civil e o Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco)
do Ministério Público, também
investigam o caso sob sigilo.

O servidor municipal Nilton Vieira esclareceu nesta
quinta-feira (24), um equívoco envolvendo seu nome
em mensagens que circularam nas redes sociais.
As mensagens apontam
como sendo ele, o servidor
afastado do Instituto de Previdência Municipal acusado
de desviar R$ 2 milhões dos
cofres da autarquia.
Nilton Vieira esclareceu
que atua como presidente
do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Barretos,
nomeado por meio de portaria, sendo o relator da Comissão de Sindicância que
apura os desvios.
“O compartilhamento de

denúncia envolvendo minha
pessoa está errado, porque o
autor das mensagens não apurou corretamente o caso”, disse.

Nilton Vieira afirmou que
registrou boletim de ocorrência e que tomará todas as
medidas judiciais.
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Após decisão do STF, secretaria
Ecoponto do Santa Cecília é mais
confirma atribuição para professores
um pedido de Dutra atendido
A secretaria municipal de
temporários na região de Barretos

Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
no último dia 12, favorável ao
Governo de São Paulo e que
derrubou a proibição de contratos temporários no serviço
público determinada no ano
passado pelo Tribunal de Justiça, a Secretaria da Educação
Estadual dá início na próxima
semana ao processo de atribuição de aula e classes para professores da rede estadual na
região de Barretos.
De acordo com o calendário, a escolha para docentes
com contrato vigente ou candidato à contratação (categoria
O) está marcada para 28 e 29
de janeiro em todo o Estado.
Durante o período, esses
profissionais decidem em
quais unidades e horários vão
atuar ao longo do ano letivo.
Em 2019, as aulas começam
no dia 1º de fevereiro.
“Felizmente, conseguimos
reverter o problema deixado
pela gestão passada e evitamos que 2,5 milhões de alunos
pudessem ficar sem aulas pela
falta de professor. Das 91 Diretorias de Ensino, 38 tinham
chance de ser afetadas pela
suspensão dos contratos. Com
a decisão do STF, todos os professores temporários cadastrados no sistema estão aptos
para participar do processo”,
afirma o secretário de Estado
da Educação, Rossieli Soares.
O período de atribuição,
porém, foi aberto nesta sema-

na para os professores efetivos. Na terça (22) e quarta
(23), os titulares de cargo
definiram composição, constituição e, em alguns casos,
ampliação da jornada.
Nesta quinta (24) foi a vez
dos docentes interessados em
atuar em projetos e programas, como Centro de Estudos

de Línguas (CEL), Fundação
Casa, Professor Mediador, Escola de Tempo Integral, Classe
Hospitalar e Sala de Leitura.
Para os estáveis (categorias
P, N, F) o cronograma reservou os dias 28 e 29. O calendário completo está publicado na
edição do dia 27 de dezembro
do Diário Oficial do Estado.

Agricultura e Meio Ambiente atendeu pedido do vereador Raphael Dutra (PSDB) e
colocou em funcionamento
o Ecoponto do bairro Santa
Cecília. O requerimento foi
aprovado na sessão de 24 de
setembro de 2018 da Câmara
Municipal de Barretos.
O vereador apontou que
os bairros San Diego, Jardim
Planalto, Jardim Anastácio e
Santa Cecília não contam com
um Ecoponto para recebimento de resíduos da construção
civil e materiais descartáveis.
“São muitos os benefícios do descarte correto dos
resíduos e é uma medida indispensável para evitar que
entulhos continuem a ser depositados em terrenos baldios
da cidade”, destacou Dutra.
Segundo o secretário da

pasta, Marco Antônio de Carvalho Ferreira, o Ecoponto é
“um benefício para os moradores, que tem um local adequado para descarte de entulhos e outros materiais”.

O Ecoponto do bairro Santa Cecília está localizado na
Avenida Antônio Machado das
Dores e funciona de segunda a
sexta-feira, das 7 às 19 horas, e
aos sábados, das 8 às 18 horas.
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ALAB empossa diretoria
para biênio 2019/2020

A Academia de Letras e Artes de Barretos (ALAB) realizou a solenidade de
posse da nova diretoria para gestão no
biênio 2019/2020. O professor Alexandre
Tarasinski assumiu a presidência da entidade, tendo como vice, Marlene Fachin.
A solenidade de posse ocorreu na última
quarta-feira (23), no Recinto Paulo de
Lima Correa, nova sede da entidade, com
a presença de acadêmicos, familiares e
amigos dos diretores, além do secretário
municipal de Cultura, João Batista Chicalé. Tarasinski disse durante a solenidade
que, dentre suas metas, está a de fomentar
a cultura em suas diversas áreas, abrindo as
portas da academia para toda a comunidade,
além de fortalecer a participação da entidade
nos eventos culturais do município.

Festa vai marcar os 10 anos
da Capela Santa Bakhita
A comemoração dos 10 anos
da capela Santa Bahkita está
agendada para o período de 5 a
10 de fevereiro, com uma ampla
programação religiosa. De 8 a
10 de fevereiro será realizada a
tradicional quermesse, com shows e feira gastronômica.
Segundo o padre Deonízio
Helko, pároco da Igreja Santo
Antônio de Pádua, a festa familiar terá toda a renda destinada para as campanhas de
evangelização.
A Capela Santa Bakhita
fica na rua Francisco de Assis Martins nº 172, no residencial Minerva.

Encontro de Preparação para a Campanha da
Fraternidade 2019 está com inscrições abertas
Estão abertas as inscrições
para o Encontro de Preparação
da Campanha da Fraternidade
2019. O encontro acontece no
dia 03 de fevereiro, das 07h30
às 12 horas, no auditório da
Cúria Diocesana de Barretos.
As inscrições terminam no
dia 30 e para se inscrever basta
enviar para o e-mail: campanhadafraternidade@diocesedebarretos.com.br, ou procurar
as secretarias paroquiais. Não
há limite de inscrições por paróquias. Não será cobrada taxa
de inscrição.
Como nos anos anteriores, a
equipe de coordenação pede que
os participantes levem copos ou

canecas próprias, evitando assim o desperdício de copos plásticos, colaborando, dessa maneira, com o meio ambiente.
O tema da Campanha da
Fraternidade este ano é “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema é “Serás liberto
pelo direito e pela justiça” (Is
1,27). O objetivo é estimular a participação dos católicos em políticas públicas, à
luz da Palavra de Deus e da
Doutrina Social da Igreja,
para fortalecer a cidadania e
o bem comum que são sinais
da fraternidade.
A Campanha da Fraternidade se realizará mais in-

tensamente no período da
Quaresma que tem início na
Quarta-feira de Cinzas, no dia

6 de março, e vai até o dia 21
de abril, dia em que é celebrada a Páscoa de Jesus Cristo.

Código de Trânsito Brasileiro completa 21
anos com novidades para pedestres e ciclistas
Especialista faz balanço sobre acertos, erros e o que esperar para os próximos anos

Em janeiro de 1998 campanhas alertavam sobre o
início da vigência do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB).
Algo desconhecido para os
brasileiros, já que regras e
critérios para transitar em ruas
e vias eram rudimentares até
então, mas que prometia ser
uma das legislações mais modernas e avançadas do mundo
direcionada à educação viária,
normas de conduta, infrações
e penalidades.
A então nova legislação,
que completou 21 anos na última terça-feira, 22 de janeiro,
nasceu com 341 artigos, com o
objetivo de reduzir o número de
mortos e feridos no trânsito e a
ambição de transformá-lo em
um lugar melhor para todos.
Segundo Julyver Modesto
de Araujo, mestre em Direito do
Estado e comentarista do CTB
Digital, o código sofreu várias
mudanças desde 1998 (ao menos uma por ano) e, como toda
legislação, no CTB há acertos e
pontos de melhorias.
“Em relação ao código
de trânsito anterior, de 1966,
o atual trouxe, entre outras
mudanças, o município para
dentro do Sistema Nacional
de Trânsito (SNT), ampliou o
número de infrações, incluiu
um capítulo específico sobre
crimes de trânsito, pretendeu
determinar a educação para
o trânsito em todos os níveis
de ensino e a inspeção de segurança veicular obrigatória
anualmente. Infelizmente,
nem tudo está funcionando
perfeitamente passados todos estes anos”.
Além disso, desde a sua

criação, o CTB passou por
diversas atualizações para
acompanhar as mudanças de
comportamento da sociedade
e a evolução tecnológica.
Em 21 anos, foram 34 leis
e mais um projeto recém-aprovado, aguardando sanção presidencial, além de 770
resoluções. “As modificações
nem sempre são necessárias,
mas sempre procuram tornar
mais seguras as relações sociais na utilização da via pública”, explica Araujo.
BALANÇO
Um dos principais destaques no período é a “municipalização do trânsito”. O Código de Trânsito aproximou o
poder público do cidadão ao
dar autonomia e o controle da
gestão do trânsito para o Poder Executivo local.
Isso permitiu transferir
para os órgãos municipais
competências fundamentais
para a melhoria do trânsito,
como fiscalizar, implantar o
sistema de sinalização, coletar
dados estatísticos e elaborar
estudos sobre os acidentes.
LEI SECA
A Lei Seca trouxe maior rigor na penalização para quem
associa álcool e direção. Criada em 2008, a lei exigiu mudança nos hábitos e comportamentos dos brasileiros.
Atualmente, quem é flagrado dirigindo sob o efeito
de qualquer quantidade de
bebida alcóolica comete uma
infração gravíssima e está sujeito à multa de R$ 2.934,70,
além da suspensão do direito de dirigir por doze meses.
Para quem reincidir na infra-

ção no intervalo de um ano, o
valor da multa é dobrado e a
habilitação é cassada.
Desde 2016 quem recusa o bafômetro tem a mesma
penalidade. No ano passado
mais uma mudança: o motorista embriagado que causar
acidente pode ser punido com
até oito anos de detenção, nos
casos com vítimas fatais, e
com até cinco anos, se houver
ferido grave.
O QUE ESPERAR PARA
O FUTURO
Para este ano estão previstas mudanças no código, relacionadas a ciclistas e pedestres infratores, que entrarão
em vigor a partir de março.
Entre as situações que já
são consideradas infrações
pelo CTB e que passarão a ser
multadas estão atravessar a
rua fora da faixa e pedalar em
local proibido.
Também teve início, no
final de 2018, a vigência do
Plano Nacional de Redução
de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que deve
multiplicar as ações de conscientização para a redução de
acidentes e mortes no trânsito.
Outras medidas, como a que
aborda inspeção veicular, podem sair do papel.
Mas, o mais importante
talvez seja o ponto relacionado à educação. Por exemplo,
se educação para o trânsito
fosse colocada em prática
em todos os níveis de ensino
(algo previsto desde o início
da vigência do CTB, lá em
1998), já teríamos uma nova
geração de condutores, passageiros e pedestres nas ruas do

país, muito mais consciente,
participativa e responsável.
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Senac abre inscrição de cursos
com início em fevereiro
Quem começou o ano fazendo planos de se qualificar
para o mercado, encontra no
Senac Barretos diversas opções em cursos livres e técnicos com inscrições abertas.
As formações, que oferecem capacitação e habilitação
em diferentes níveis e de forma
rápida, têm inscrições abertas
para as últimas vagas, com início das aulas em fevereiro.
Para Isabella Suppino Ribeiro, coordenadora de áreas

da unidade, os cursos – tanto
técnicos quanto livres – contribuem para gerar novas
oportunidades profissionais.
“O mercado exige capacitação e habilitação contínuas,
essa busca complementar ajuda
a impulsionar a carreira. Também são excelentes oportunidades para quem ainda está no
Ensino Médio e procura se preparar para o mundo do trabalho
com uma formação reconhecida”, destaca a coordenadora.

Na lista de ofertas, a unidade possui desde formações
curtas, com duração de até
160 horas, até cursos técnicos,
que habilitam o profissional
em períodos que variam de
um ano e meio a dois anos.
“Independentemente do nível ou curso escolhido, o aluno
recebe, no Senac, uma formação completa, voltada para a
prática profissional e que estimula o empreendedorismo”,
frisou Isabella Ribeiro.

Projeto do Sebrae vai até o empreendedor
para aplicar diagnóstico em Barretos
Agente visitará empresas para aplicar diagnóstico gratuito e oferecer
soluções nas áreas de administração, marketing, finanças e gestão de pessoas
Com o objetivo de ajudar
o empreendedor a aprimorar
seus conhecimentos sobre gestão, começou na última segunda-feira, dia 21, o projeto “Sebrae com Você”, em Barretos.
A ação envolve um atendimento presencial de um agente contratado do Sebrae-SP,
que vai indicar as oportunidades de melhoria do negócio. A
expectativa é realizar mais de
800 visitas em 2019.
Durante o projeto, o empresário recebe a visita de um agente da empresa Praxian a serviço
do Sebrae, para aplicação gra-

tuita do diagnóstico Check-up
Empresa, uma ferramenta criada para ajudar o empresário a
avaliar seus conhecimentos administrativos e indicar as melhores soluções nas áreas de administração, marketing, finanças e
gestão de pessoas.
Ao responder um questionário, o empresário receberá um diagnóstico com as
soluções recomendadas nas
áreas de planejamento, organização, inovação, finanças,
legislação, mercado e vendas,
gestão de pessoas, cooperação
e empreendedorismo.

“Muitas vezes o empresário
não tem tempo de se deslocar
até o Sebrae. O projeto Sebrae
com Você é o primeiro passo
para um relacionamento e ajuda a identificar quais as necessidades específicas do negócio
e as soluções que temos para
ajudar na evolução da gestão”,
destaca o analista do Sebrae-SP, Adriano Nakamura.
Outras informações podem ser obtidas no Escritório
Regional do Sebrae-SP, que
fica na rua 14 entre avenidas
15 e 17, no centro, ou pelo telefone 0800-570-0800.

63% dos brasileiros controlam as
finanças: veja 8 orientações para começar
Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) mostrou que 63% dos
brasileiros controlam e analisam as próprias finanças.
Os dados são do ano passado e mostram um crescimento
em relação a 2017, onde apenas 55% das pessoas tomava
tal atitude. Por outro lado, 36%
ainda não consegue administrar o orçamento.
“O apontamento de despesas é válido para que se faça um
diagnóstico financeiro, ou seja,
se descubra para onde está indo
cada centavo do seu dinheiro;
porém, a recomendação é que
isso seja feito apenas por um
período de 30 dias, assim você
não se torna apenas um anotador, mas analisa onde estão os
supérfluos e os elimina”, afima o
presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros
(Abefin), Reinaldo Domingos
Veja abaixo 8 orientações
do educador financeiro para
organizar o orçamento:
1: Coloque no papel os
compromissos dos próximos
12 meses, como datas comemorativas, pagamento de
impostos (IPVA e IPTU), matrícula e material escolar, etc.
Registre o valor previsto a ser
gasto com cada uma dessas
atividades. Claro, os números
podem mudar no meio do ca-

minho, mas é importante já ter
uma ideia para se programar;
2: Caso tenha parcelas de
compras feitas esse ano que
se estenderão por 2019, elas
devem estar registradas nesse
planejamento, para fazer parte
do orçamento financeiro dos
meses seguintes;
3: Sente e converse com todos os integrantes da família,
inclusive as crianças, para falar sobre os sonhos individuais
e coletivos. Esse é um passo
muito importante para mudar a
forma como a família lida com
o dinheiro, passando a entender
que ele é um meio para realizar
sonhos. Viajar, trocar de carro,
casa ou sair das dívidas são objetivos a serem considerados;
4: Procure saber quanto
custam e fazer cotações até
achar a melhor possibilidade
de preços para realizá-los. Assim você estará tomando os
primeiros passos para realizar
sonhos, os seus e os de sua família. Isso se chama planejamento e, para tanto, é preciso
agir com antecedência;
5: Guarde dinheiro para
cada sonho simultaneamente e
escolha o melhor investimento
de acordo com o prazo de realização de cada um. Para os de
curto prazo (até um ano), coloque na caderneta de poupança;
para os de médio prazo (de um
a dez anos), no CDB, Tesouro
Direto, fundos de investimen-

tos; aos de longo prazo (acima
de dez anos), Tesouro Direto,
previdência privada e ações
são boas opções;
6: Faça um diagnóstico financeiro, ou seja, anote tudo o
que for gasto ao longo de um
mês, separando as despesas
por categorias (energia elétrica,
água, alimentação, combustível, telefone, etc), para saber
onde exatamente se pode diminuir ou até mesmo cortar.
Acredite, todos nós temos, pelo
menos 20% de desperdício ou
exagero nas contas. Assim também saberá como está gastando
cada centavo do dinheiro;
7: Mude a forma como elabora o orçamento financeiro
mensal. A partir de agora, calcule da seguinte maneira: Ganho
(-) Sonhos (-) Despesas; isto é,
priorize os sonhos e não as despesas, e não mais Ganhos (-)
Despesas = Lucro/Prejuízo. Depois que tirar o valor destinado
aos sonhos, com o que sobrar,
adeque o seu padrão de vida;
8: Caso esteja endividado, é
necessário fazer uma verdadeira faxina financeira, buscando
pela causa do problema. Não
adianta procurar o credor para
pagar sem saber das suas possibilidades, do quanto possui para
quitar as parcelas; então, pode
acabar se enrolando ainda mais.
Reeduque-se financeiramente
para realmente iniciar um novo
ano, com uma vida nova.
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Barretos EC supera o Olímpia em jogo duro no Estádio Fortaleza
O Barretos Esporte Clube conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Paulista da Série
A3. Jogando no Estádio Fortaleza, o BEC venceu o Olímpia pelo placar de 2 a 1, com gols de João
Henrique e Marcos Nunes. Lucas Pará, fez o gol da equipe visitante. Com a vitória, o BEC soma
seis pontos, a mesma pontuação do Velo Clube, mas perde no saldo de gols. (Fotos: André Oliveira)

