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A REDUÇÃO DE SALÁRIOS ACABOU; A SUSPENSÃO DO CONTRATO ACABOU; E A PANDEMIA CONTINUOU. E AGORA JOSÉ? - “Otávio Calvet, Juiz
do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP, expõe seu raciocínio e conhecimento
sobre a relação entre empregadores e empregados sob os efeitos da pandemia que ainda não acabou. Segue.”
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Vereadores anunciam economia de R$ 1,9
milhão no Orçamento da Câmara para 2022
É a primeira vez que o Poder Legislativo diminui os gastos de um ano para o outro

A mesa diretora da Câmara Municipal de Barretos
anunciou que o Orçamento
da Câmara de Barretos para
2022 será de R$ 16 milhões
de reais, R$ 1,9 milhão a menos que os R$ 17,9 milhões
previstos pela Constituição. O
valor indica que o município
terá gasto menor com o Poder

Legislativo no ano que vem.
O acordo foi firmado entre
os vereadores que integram a
mesa diretora do Legislativo
barretense e a prefeita, Paula
Lemos, na última terça-feira
(20). O valor economizado será
usado para a prefeitura atender
emendas apresentadas pelos 17
vereadores, ao custo de R$ 58

mil cada, durante 2022.
Durante o encontro, os vereadores destacaram que é a
primeira vez que o orçamento
do Poder Legislativo é reduzido de um ano para o outro.
O objetivo é auxiliar a gestão
municipal com recursos que
poderão ser investidos em diversos setores.
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STF decide se trabalhador vai receber
correção maior nos juros pagos pelo FGTS

Os trabalhadores com carteira de trabalho assinada e que têm direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) podem ter
os valores das suas contas individuais corrigidos pela inflação, como o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). A decisão caberá
aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão marcada
para o dia 13 de maio. Caso seja aprovada, a medida deve beneficiar
quem já sacou o saldo a partir de 1999.
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Unifeb e SAAE estabelecem parceria
em projeto inovador de saneamento
O Unifeb e o SAAE de
Barretos estabeleceram uma
parceria permitindo inserir na
vivência prática alunos do curso de Engenharia Civil, que
atuarão diretamente no departamento técnico da autarquia.
A partir de maio, os universitários realizarão as pes-

Estado realiza segundo encontro virtual
para discutir inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho

As secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, com o apoio do Centro
de Tecnologia e Inovação Its Brasil e Rede Lucy Montoro, realizarão
neste sábado (24), às 10 horas, o evento online “Inclusão na Prática”.
A transmissão ao vivo do evento será realizada via plataforma Zoom,
abordará as experiências de inclusão profissional de pessoas com deficiência e como o programa Meu Emprego Inclusivo pode apoiar empresas e contará, também, com a presença das secretárias de Estado,
Célia Leão e Patrícia Ellen. Empresas interessadas em participar devem se inscrever por meio do link http://forms.gle/ks73uXR5oEEUxLVs6 ou nos sites das secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e Desenvolvimento Econômico.

quisas de campo entrevistando os moradores das áreas
selecionadas.
Entre as atividades que
serão desenvolvidas pelos
alunos estão o levantamento
quantitativo nas residências
do município acerca da situação dos serviços de abasteci-

mento de água, esgotamento
sanitário, resíduos sólidos e
águas pluviais, além de pesquisa de satisfação, a fim
de construir propostas alternativas e soluções para os
problemas identificados nas
residências. (Foto: Milton Figueiredo)
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ACIB e Sincomércio realizam
promoção de Dia das Mães
A ACIB e o Sincomércio realizam a promoção de Dia das Mães no comércio de Barretos até 10 de maio, com a distribuição de cupons após as compras nas lojas participantes.
Este ano, a associação levantou uma premiação recorde com a distribuição, entre outros
prêmios, de vales-compras, anel de ouro e viagem para final de semana com acompanhante. O sorteio acontece dia 11 de maio, às 10 horas, no auditório da ACIB. A entrega dos
prêmios está marcada para o dia 13 de maio, às 10 horas.
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Rotary entrega 1,8 tonelada de
alimentos para Instituto Cesalpina

O Rotary Club de Barretos
entregou na última segunda-feira (19) alimentos arrecadados em campanha num supermercado na cidade.
De acordo com o presidente, Paulo Mazer, os clientes e
funcionários do Extra Hiper
destinaram 1,8 toneladas de
alimentos entre arroz, macar-

rão, farinha de trigo, açúcar,
óleo e café, além de outros
produtos, que foram entregues de maneira diversificada.
Os produtos foram entregues para o Instituto Cesalpina que atende famílias
cadastradas e que vivem em
situação de pobreza. Segundo
o presidente, Carlos Antônio

Ferreira, a pandemia afetou
a renda das famílias mais pobres e que agora passam por
sérias dificuldades.
Os interessados em participar da campanha podem contribuir com alimentos não-perecíveis no ponto de coleta do Extra,
de segunda a segunda, das 7 às
20 horas até o dia 2 de maio.

Prefeitura e
Conselho de
Ministros
Evangélicos
realizam campanha
de doação de sangue
neste sábado

Neste sábado, dia 24, entre
8 e 9h30, acontece uma campanha de doação de sangue no Hemonúcleo do Hospital do Amor. A
iniciativa surgiu de uma parceria
entre a Secretaria de Assistência
Social e o Conselho de Pastores
e Ministros Evangélicos de Barretos. A intenção é unir forças
entre o poder público municipal
e os líderes religiosos para fomentar essa importante ação de
solidariedade e de amor ao próximo. “É uma pauta importante
de conscientização. Precisamos
estar sempre atentos, pois o
estoque de sangue precisa ser
constantemente abastecido”, comenta o secretário municipal de
Assistência Social, Renan Paulo
Quirino Lopes.
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Editorial
A redução de salários acabou; a suspensão do contrato
acabou; e a pandemia continuou. E agora José?
Otávio Calvet, Juiz do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, mestre e
doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP, expõe seu raciocínio e conhecimento sobre a relação
entre empregadores e empregados sob os efeitos da pandemia que ainda não acabou. Segue.
Parafraseando o poeta, precisamos dialogar sobre a necessidade de criarmos mecanismos,
a fim de que as empresas possam enfrentar as necessidades
de isolamento social mantendo
suas atividades, para que também os trabalhadores possam
manter suas ocupações e renda.
As regras excepcionais criadas pelas Medidas Provisórias
927 e 936, está convertida na
Lei 14.020/2020, precisam
ser reeditadas, a fim de que os
empregadores consigam novamente utilizar de alternativas
para continuarem a existir e, assim, viabilizar a sobrevivência
digna dos trabalhadores a eles
vinculados.
Como se sabe, o arcabouço
normativo trabalhista criado para
enfrentar a pandemia do coronavírus não mais se encontra em
vigor, limitado que estava, na
melhor das hipóteses, ao estado
de calamidade pública, declarado pelo Decreto Legislativo até
31 de dezembro de 2020.
Como infelizmente a pandemia não cessou e, pior, seus
efeitos se agravaram em 2021,
cumpre indagar se seria possível hoje, sem nenhuma medida
provisória excepcional em vigor, ou alguma regra jurídica
específica, permitir que empregados e empregadores utilizem
das mesmas medidas dos diplomas já revogados ou limitados
temporalmente em seus efeitos.
A resposta é negativa. Não
se afigura possível a utilização
de regras de exceção por interpretação ampliativa, sendo
certo que o principal instru-

mento (a redução de salários
e a suspensão dos contratos)
dependeria, para sua reedição,
da participação do Poder Executivo através da concessão do
benefício emergencial, que por
sua vez necessita de orçamento
específico.
Espera-se, inclusive, que se
consiga resolver o problema
em breve, com as necessárias
adaptações na Lei de Diretrizes Orçamentárias a fim de que
haja novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, nos moldes da
citada Lei 14.020/20.
Enquanto o benefício emergencial não vem, há algumas
medidas que podem ser utilizadas por empregados e empregadores, seja por via da negociação coletiva, seja por acordo
individual.
A primeira delas é a negociação coletiva para redução de
salários de forma proporcional
à redução de jornada, uma vez
que ainda existe o motivo de
força maior que permite o uso
desta medida.
Da mesma forma, pode-se,
via negociação coletiva, autorizar a transformação de regimes
de trabalho de jornada integral
para tempo parcial, desde que o
empregado assim também manifeste sua vontade.
Individualmente há a possibilidade de se pactuar o labor em regime de teletrabalho,
medida inclusive que deve ser
interpretada como prioritária
em razão da necessidade de
isolamento social para se evitar a contaminação e, com isso,

auxiliar na prevenção da saúde
não só do trabalhador, mas de
toda a comunidade.
A fim de não haver prejuízo ao empregado, e partindo-se
da premissa de que o trabalho
remoto reduz despesas para o
empregador, deve-se estipular
uma ajuda de custo razoável
em favor do empregado para
que seja partilhado o problema
social que enfrentamos.
Por outro lado, o teletrabalho deve ser utilizado dentro da
ótica de uma nova forma de se
trabalhar, onde mais importa o
resultado, a produtividade, do
que a rigidez no cumprimento
de horários, tanto que a regra
estabelecida pela CLT é no sentido de que o teletrabalhador
não possui direito ao capítulo sobre Duração do Trabalho
(art. 62, III), não tendo, portanto, uma jornada estabelecida e
muito menos controle do empregador sobre ela.
Obviamente, tal circunstância não pode gerar abusos,
lembrando que se o empregador cobrar o teletrabalho em
jornada rígida, estabelecendo
horário para que o empregado
esteja trabalhando, a exceção
acima mencionada não se aplicará, possuindo o trabalhador
direito a horas extras e demais
benefícios relativos à matéria.
Outra solução bastante interessante, para empresas que ficam ao sabor dos “lockdowns”,
é realizar a contratação de novos empregados em contratos
intermitentes, modalidade de
trabalho que permite a alternância de períodos de atividade

e de inatividade.
Obviamente, tal medida somente seria interessante para
aqueles que necessitam aumentar a força de trabalho, diante
das incertezas dos próximos
passos.
Por qualquer ângulo que se
veja a questão, o importante é
o empresariado saber se as medidas que porventura adotarem
serão validadas perante o Pode
Judiciário, o que toca em ponto
muito sensível que vivenciamos: a insegurança jurídica.
Do ponto de vista de quem
atua na área há quase três décadas sugiro, antes de qualquer
decisão, que o espírito não seja
de se pretender obter nenhuma
vantagem. Não há ganhadores
no cenário da pandemia.
Da mesma forma que sempre se exigiu do Juiz do Trabalho o exercício de alteridade
em relação ao trabalhador, para
se colocar em seu lugar e compreender o drama de sua existência, é chegado o momento
de expandirmos a consciência
para abraçarmos também o empregador em seus dilemas e dificuldades.
Muito estamos sofrendo
com a pandemia; que aproveitemos para aprimorar e reavaliar nossos conceitos em prol
de uma sociedade mais justa e
solidária. Para todos.
Afinal, como conclui o poeta, “Sozinho no escuro qual
bicho-do-mato, sem teogonia,
sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja
a galope, você marcha, José!
José, para onde?”

Opinião

Brasil, o convidado infame da Cúpula do Clima

EXPEDIENTE

Convocada pelo governo
Joe Biden, a Cúpula do Clima,
iniciada neste dia 22 de abril,
mesma data em que se comemora o Dia Internacional da
Terra. O encontro se estende
até nesta sexta-feira, com 40
convidados, entre eles o presidente brasileiro.
Dada a importância de nosso país na questão ambiental,
era de se esperar que tínhamos
uma participação de destaque
nessa discussão estimulada
pelo desejo norte-americano
de liderar a batalha do planeta
contra o aquecimento global.
Para tanto, precisaríamos de-
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sembarcar nos Estados Unidos
com um discurso corajoso, ousado na crítica, mas também propositivo. Estamos preparados?
O impacto humano nas mudanças climáticas é algo fartamente comprovado pela ciência.
O negacionismo e até mesmo o
belicismo com que o governo
brasileiro trata esses impactos é
altamente prejudicial para toda
a comunidade internacional que
se debruça sobre a questão do
meio ambiente.
O grande desafio da Humanidade nesse momento é
encontrar um modelo verdadeiramente sustentável de desen-
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volvimento. Devemos proteger
o direito das futuras gerações a
um planeta saudável e, no limite, garantir a própria sobrevivência da raça humana. É uma
luta civilizatória, que pertence
a todos nós.
A busca por esse modelo
se insere nas mudanças almejadas pela Agenda 2030 da
ONU, com seus 17 objetivos de
desenvolvimento sustentável
(ODS), que trazem os preceitos que devem sustentar nossa
evolução rumo à sustentabilidade, entre eles o uso de fontes
renováveis de energia, redução
do gás estufa, defesa dos ecossistemas naturais e consumo e
produção responsáveis.
Não podemos nos furtar de
levar em consideração o drama das desigualdades sociais
e suas implicações, especialmente em meio às ameaças da
pandemia que já matou mais de
3 milhões de pessoas em todo
o mundo, sendo quase 400 mil
aqui no país.
Muito da degradação ambiental e das mortes presenciadas recentemente seria evitável
se tivéssemos maior consciência
coletiva e responsabilidade dos

nossos governantes, que, lamentavelmente, ainda permanecem
divididos, batendo cabeça, num
espetáculo de horror, insensibilidade e pura incompetência administrativa e política.
O Brasil do governo Bolsonaro está criminosamente
apartado dos esforços internacionais em defesa do clima e da
vida. Estamos sujeitos a severas críticas por esse comportamento diversionista durante a
Cúpula do Clima. Certamente,
seremos tratados com desconfiança e desdém.
No frigir dos ovos da questão ambiental, somos hoje
mundialmente uma piada pronta e fácil, para o desespero daqueles que pregam o avanço da
sustentabilidade em nosso país.
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UMA ECONOMIA
Presidente da Câmara Municipal de Barretos,
Paulo Correa (PL), anunciou reajuste do Legislativo de R$ 1,948 milhão para
a prefeitura investir em
vários setores. Na prática,
a Câmara deixará de abocanhar 10,85% do previsto
constitucionalmente em
2022. A previsão do orçamento da Câmara para
2022 era de R$ 17,948 milhões, porém, com o reajuste anunciado, vai receber R$ 16,0 milhões.
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA
Paulo Correa (PL) fez
uma manobra no início
do ano devolvendo para a
prefeitura R$ 700 mil. A devolução dos valores é feita
normalmente no final do
ano com a sobra do dinheiro em caixa.
DEVOLUÇÃO AOS COFRES
A economia se trata do
duodécimo que deve ser
devolvido aos cofres públicos todos os anos. João
Mulata (PSDB) devolveu em
2020 a quantia de R$ 2,071
milhões e R$ 2,918 milhões em 2019. Já Leandro
Anastácio (SD) repassou R$
2,233 milhões (2018) e R$
1,410 milhão (2017).

ENFIM, ANDOU
A prefeita Paula Lemos
(DEM) sinalizou aos vereadores a instituição da emenda impositiva da Lei Orgânica do Município. Cada um
dos vereadores terá R$ 58
mil por ano para investir em
ações de serviços públicos.
A discussão começou ainda na gestão de Guilherme
Ávila (PSDB) e foi palco para
muitas discussões, mas nunca prosperou.
MULHER SÁBIA
Ao sinalizar uma cota
anual para cada vereador,
Paula Lemos (DEM) foi sábia ao definir um critério
para evitar choques e brigas internas.
PODER PARA
VEREADORES
O orçamento impositivo
amplia o poder do Legislativo com a destinação de
recursos para determinados grupos sociais, prevalecendo o curral eleitoral. Por

outro lado, criará amarras
para o Executivo trabalhar.
VIDAS PERDIDAS
Barretos teve até nesta
quinta-feira (22) 10.141 casos de Covid-19 confirmados, sendo 8,25% da população. O município tem
288 vidas perdidas desde o
começo da pandemia, em
março do ano passado.
ISOLAMENTO SOCIAL
A taxa média de isolamento social em Barretos
foi de 40% nos últimos 30
dias. Por outro lado, os moradores de São Joaquim da
Barra têm permanecido em
casa e lideram o ranking
com 63% de isolamento. Na
sequência estão Mococa
(58%), São Sebastião (56%)
e Itararé (56%).
VOTO DA IGREJA
Caso a reforma política
para 2022 concretize os
pensamentos da deputada federal, Renata Abreu
(Podemos/ SP), os partidos
elegerão via voto distrital
seus mais votados. O Republicanos vai priorizar
seus principais pastores da
Igreja Universal.
COM TODA FORÇA
Presidenciável Lula (PT)
já escalou o deputado federal Paulinho da Força (SD)
para viajar o Brasil repetindo as caravanas de campanha, com logística bancada
pelos sindicatos para as
eleições de 2022.
OLHO NA CPI
A CPI da Pandemia será
mais um cenário de luta
política. Se prevalecer a
“verdade divina”, pode pegar desde ex-ministros da
saúde até governadores e
prefeitos.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você, você só será criticado por alguém que esteja fazendo menos.” (Steve Jobs)
Thiago da Silva Barbosa comemorou mais um aniversário
terça-feira (20). De todo carinho
recebido dos familiares e amigos,
o mais especial ficou por conta
da esposa Isabel e da filha Isabela
Helena (foto). Felicidades!

O domingo (25) vai ser de
festa em torno de Carolina Gomes de Araújo, a Zapinha, que
comemora mais um ano de
vida. A data especial será de
muitas felicitações e carinho
dos pais Cornélio Júnior e Luciana Gomes, dos filhos Enzo
e Alice, do namorido Nilton
Exposto (foto), dos amigos e
familiares. Parabéns!

O casal Gabriel e Benedita Motta comemorarão
na segunda-feira (26), 48 anos de casados, Bodas
de Granito. Essa data tão especial será comemorada
com o filho Huelder, netos e familiares. Felicidades!
Flash em Leandro Carvalho, que aproveitou o feriado quarta-feira
(21) para curtir uma piscina e tomar uma cervejinha de leve. Sucesso!
Destaque para Juliana Ramos que aproveitou o feriadão para cortar
as madeixas e ficou ainda mais maravilhosa. Porque mudar faz bem!

Kaliandra Silva adora maratonar em séries e não dispensa
uma boa balada ao lado dos amigos, virou mais folhinha no
calendário da vida terça-feira (20). Parabéns!
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Prefeita de Barretos recebe redução de orçamento
da Câmara pela primeira vez na história
A redução do orçamento chega a R$ 1,9 milhão e prefeita assume
compromisso de emendas de vereadores no orçamento de 2022

A prefeita Paula Lemos recebeu, na última terça-feira
(20), o presidente da Câmara
Municipal de Barretos, vereador Paulo Correa, para receber
o documento com a previsão
de despesas do Poder Legislativo para o ano de 2022.
O encontro foi acompanhado pelos vereadores Bodinho,
Lupa, Rodrigo Malaman, Raphael Silvério e Ângelo Tegami.
De acordo com o Art.
29-A da Constituição Federal, o orçamento da Câmara
para 2022 poderia chegar a R$
17.948.000,00. Porém, após
uma redução dos investimentos
em infraestrutura, congelamento de salários por conta da pandemia e digitalização de processos legislativos, o valor será
reduzido para R$ 16 milhões,
sendo possível a diminuição de
R$ 1,9 milhão no orçamento.
A prefeita Paula Lemos, por
meio de amplo diálogo com os
vereadores, assumiu o compro-

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

AS BANCADAS DO BEM, DO AMÉM E O RACHA
O vereador professor Adilson (PL) revelou que gostaria que
a Câmara tivesse unidade e que a bancada do bem não fosse
confundida com a bancada do amém. Já o vereador Raphael
Silvério (PSDB) prevê que a qualquer hora a Câmara vai rachar, divisão que considerava impensável.

misso de possibilitar que cada
vereador proponha emendas ao
orçamento de até R$ 58 mil cada
um para o orçamento de 2022.
“Demonstra a capacidade
de construir pontes e promover
amplo diálogo com todos os poderes. Além disso, este diálogo
permite com que o investimento
público chegue às pessoas que
mais precisam, a quem dedicamos cada minuto do nosso governo”, afirmou a prefeita.
ENTENDA
Anualmente, até o mês de

abril, os órgãos da administração municipal (secretarias,
SAAEB, Instituto de Previdência e Câmara) precisam
encaminhar ao Poder Executivo uma previsão de gastos
para o ano seguinte. Esses
dados são organizados para
compor as três peças do orçamento do município:
- PPA (Plano Plurianual) –
a cada quatro anos com validade pelos próximos 4 anos;
- LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) – anualmente

com validade para os próximos 3 anos;
- LOA (Lei Orçamentária
Anual) – anual a ser aprovada
até a última sessão ordinária
do parlamento, em dezembro.
PPA e LDO serão debatidos
pelos vereadores e a população
por meio de audiência pública
no mês de maio e precisam ser
aprovadas até 30 de junho. Já a
LOA é debatida em audiência
pública no mês de outubro e
precisa ser aprovada pelos vereadores até 31 de dezembro.

DNIT informa Paulo Correa sobre recuperação
da BR-364 e ponte Gumercindo Penteado
O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), após consulta
à Superintendência Regional
do DNIT no Estado de Minas
Gerais, respondeu requerimento do vereador e presidente da Câmara Municipal de
Barretos, Paulo Correa (PL).
A resposta informa sobre
as obras de recuperação da
BR-364, entre os municípios
de Colômbia e Frutal, bem
como a recuperação da ponte
Gumercindo Penteado, que faz
a divisa dos municípios de Colômbia (SP) e Planura (MG).
De acordo com o DNIT,
foi elaborado e licitado o Plano Anual de Trabalho e Orçamento da rodovia BR-364,
por meio do edital nº 513/2006, contrato nº 139/2021, para

execução de serviços de manutenção/conservação da rodovia, no trecho do km 0,00
ao km 41,4, o qual prevê serviços de conserva rotineira
como tapa buracos e recapeamento de cerca de 5 km.
No dia 12 de abril deste
ano, foi dada ordem de início
dos serviços à empresa GSV
Construtora e Usina de Asfalto
Eireli, vencedora do certame.
“Os serviços de maior complexidade, visando revitalização/restauração do segmento
aguardam contrato de supervisão, o qual ainda está em vias
de contratação, para elaboração dos levantamentos mais
detalhados das condições do
pavimento”, aponta o ofício.
Com relação à recuperação
da ponte Gumercindo Penteado,

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que foi realizada uma primeira inspeção por técnicos da
Superintendência Regional no
Estado de Minas Gerais, tendo
sido identificado, inicialmente,
que os danos se deram apenas em
parte da laje destinada ao tráfego
de pedestres e no guarda corpo,
não configurando risco iminente
à estrutura e que imediatamente
foi realizada a sinalização emergencial no local, com a interdição
do fluxo de pedestres.
Nova inspeção para melhor
verificação das condições estruturais da ponte estaria sendo realizada nos últimos dias.
“A princípio, os serviços
de recuperação da ponte fazem parte do escopo do Plano Anual de Trabalho e Or-

çamento da rodovia BR-364,
edital nº 513/20-06. A referida
contratação contempla serviços de recuperação de guarda
corpo, concreto, aço e formas
que poderão ser utilizados em
conformidade com os danos
apontados pelo levantamento a ser realizado e que sejam
passíveis de recuperação com
os quantitativos licitados, entretanto, caso seja constatado
na nova inspeção a necessidade de serviços mais específicos, será preciso proceder
à elaboração de projeto/orçamento e posterior licitação”.
“A ponte Gumercindo
Penteado e a rodovia BR-364
não estão localizadas no município de Barretos, mas muitos barretenses utilizam o trecho”, disse Paulo Correa.

Passaporte sanitário é discutido entre Brasil e Itália
A criação de um passaporte
sanitário, que incentive o turismo e permita a implantação de
uma caderneta digital de vacinação específica para Covid-19,
foi tema de uma reunião diplomática ocorrida na última terça-feira, dia 20, entre o deputado
federal, Geninho Zuliani (DEM/
SP) e o embaixador italiano,
Francesco Azzarello.
Recentemente, a Itália levou ao G7 a discussão sobre
a criação de passaportes sanitários em escala global para
pessoas já vacinadas contra o
novo coronavírus.
Durante a reunião com o
parlamentar, o embaixador
citou que o representante italiano, Roberto Speranza, disse ser necessário acelerar a
discussão sobre o passe verde
para se chegar a uma conclusão antes de julho, quando inicia a alta temporada de verão
no Hemisfério Norte.
A expectativa é de que
o “passaporte sanitário” da
União Européia seja lançado
em 15 de junho, de modo a
permitir o turismo seguro durante a temporada de verão.

PITA FOGO

BRASIL
Geninho é autor, no Brasil, do projeto de lei que cria
o passaporte sanitário de Covid-19, proposta que já conseguiu um apoio de co-autoria
de outros 12 deputados, formando uma coalizão de nove
partidos distintos: PL, MDB,
PODE, PSD, Solidariedade,
DEM, Cidadania e PDT.
“Discutimos as relações
diplomáticas entre os dois
países, especialmente as condições de retomada do turismo, com apresentação do
projeto, que cria o Passaporte Sanitário de Covid-19 em
território nacional e o “Passaporto sanitário e vaccinale”
(Digital Green Certificate)”,
afirmou Geninho.
VACINAS
Também na última terça (20), o deputado, que é
coordenador da Frente Parlamentar Mista dos Consórcios
Públicos, se reuniu com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e
Rede Nacional de Consórcios.
Na pauta, a retomada do
Grupo de Trabalho dos Con-

sórcios junto ao Ministério da
Saúde, o diálogo sobre a prestação de Serviços de Atendimento de Urgência e Emergência, operados pelos consórcios
intermunicipais, e a cooperação dos consórcios com o Plano Nacional de Vacinas.
Geninho Zuliani foi o relator da Medida Provisória
1003/20, que regrava a adesão ao consórcio Covax Faci-

lity, de acesso a vacinas para a
Covid-19.
A MP permite a adesão do
Brasil à Aliança Covax Facility, consórcio internacional
formado por 168 países com o
objetivo de promover acordos
multilaterais para acelerar a
compra e distribuição de uma
vacina contra a Covid-19, sob
a coordenação da OMS (Organização Mundial da Saúde).

AS ESTRANHAS RECUSAS NO LEGISLATIVO
Ao garantir por duas vezes que não será oposição à prefeita
Paula Lemos (DEM), o vereador Carlão do Basquete (PSD)
mostrou preocupação com posições de colegas na Câmara.
Comentou que estranha a conduta daqueles que votam contra
pedido de vista. Na sua opinião, para ser vereador, o candidato
deveria passar por uma provinha da Constituição brasileira e
obter média cinquenta.
JAPONÊS DEFENDE “CATA CÃO”
Suplente do vereador Juninho Bandeira (PL), Japonês da Caçamba (PL) estreou no legislativo barretense na sessão de segunda-feira (19). Ele defendeu o recolhimento de animais que estão na rua.
LIGEIRINHO IGUAL JOÃO CANABRAVA
Por causa do escasso tempo disponível, o vereador Fabrício
Lemos (PSL) falou rapidinho “que nem Canabrava” na última
sessão ordinária da Câmara. Ele fez referência ao personagem
João Canabrava, interpretado por Tom Cavalcante.
O TRATAMENTO DE ESGOTO E O EX-LIXÃO
O vereador Ângelo Tegami (PV) deu prazo de um mês para
que se verifique o funcionamento adequado das lagoas de tratamento de esgoto em Barretos. Também quer uma solução
definitiva para o aterro público na saída para Alberto Moreira.
BODINHO QUESTIONA OBRAS PÚBLICAS
O vereador Ricardo Bodinho (PP) questionou a prefeitura sobre a quantidade de obras públicas que estão paralisadas em
Barretos. Também quer saber quando serão concluídas as
obras em andamento e também aquelas que estão paralisadas.
DE MÃOS DADAS NAS UBSS DA CIDADE
A expansão da parceria entre a prefeitura e o Hospital do Amor
para todas as UBS (Unidade Básicas de Saúde) de Barretos foi
solicitada pelo vereador Gabriel Uchida (DEM).
PAULO E A PRESIDÊNCIA ETERNA DA CÂMARA
Ao término da sessão de segunda-feira (19) do legislativo barretense, o vice-presidente Lupa (PRTB) passou a palavra ao
“presidente eterno” Paulo Correa (PL) para finalização dos
trabalhos da Câmara.
EM TEMPOS DE TIRADENTES...
... uma dorzinha de dente irrita mais o político ou o eleitor?

Vacinação no drive thru é
realizada até no feriado (21)

Em Barretos a vacinação
contra a Covid-19 não parou
nem no feriado de 21 de abril.
O drive thru de vacinação no ginásio Rochão segue imunizando
os idosos entre 65 e 66 anos.
A prefeita Paula Lemos
acompanhou o início da vacinação e destacou que é uma oportunidade a mais para esse público se imunizar. “É esperança.
São 2 mil vacinas para essa idade. Esperamos vacinar cada vez
mais e contar com a colaboração
de todos para que possamos passar por essa fase”, afirmou.
Entre os imunizados no
início da manhã no drive thru
estava Hélio Gomes, que fazia aniversário de 65 anos. “A
vacina é um presentão. Torço
para que a vacinação continue

cada vez mais”, comentou.
A vacinação contra a Covid-19 no feriado (21) aconteceu somente no drive thru do
Rochão. As unidades de saúde ficaram fechadas neste dia,
reabrindo na quinta (22).
VACINA CONTRA
A FOME
Juntamente das ações de
drive-thru de vacinação contra o Covid-19, segue a campanha de arrecadação de comida “Vacina contra a Fome”.
A proposta é que cada pessoa
vacinada doe um quilo de alimento
não perecível ou uma porção de ração animal, que serão repassados a
famílias em situação de vulnerabilidade. Há um posto de coleta para
os alimentos doados durante todos
os drive-thrus no Rochão.
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ACIB e Sincomércio realizam promoção de Dia das Mães
A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB)
e o Sincomércio realizam a promoção do Dia das Mães no comércio de Barretos. A campanha
acontece até 10 de maio com a
distribuição de cupons após as
compras nas lojas participantes.
Este ano, a associação levantou uma premiação recorde
com a distribuição, entre outros
prêmios, de vales-compras,

anel de ouro e viagem para final
de semana com acompanhante.
Para participar é preciso realizar compras nas lojas associadas e consultar o valor estipulado em cada estabelecimento.
O sorteio acontece dia 11
de maio, às 10 horas, no auditório da ACIB. A entrega dos
prêmios está marcada para o
dia 13 de maio, às 10 horas.
Para a presidente da ACIB,

Jackelyne Rossini, a campanha deste ano busca movimentar, ainda mais, o comércio nesta época do ano.
“O Dia das Mães é uma data
importante para todo o comércio
e queremos, como associação,
incentivar nossos lojistas a conseguir alcançar os números que
a data normalmente proporciona, mesmo neste momento tão
difícil”, argumentou Rossini.

“O Agro é tradição em Barretos,
traz desenvolvimento e geração
de emprego”, diz Paula Lemos
em evento com outros líderes

“É importante deixar registrado que o agro é tradição de nossa cidade, que faz
a economia girar e traz o desenvolvimento e geração de
emprego”.
Essa frase foi dita pela
prefeita de Barretos, Paula
Lemos, durante a sua participação no Fórum Brasileiro do
Agronegócio, na última segunda-feira, dia 19.
A prefeita destacou a grande extensão territorial da área
rural de Barretos, sendo metade de terra agricultável e voltada à produção de cana-de-açúcar. Paula Lemos citou, ainda,
a forte tradição de Barretos
na exportação de carne e mel,
além da cultura do plantio da
laranja e da seringueira.
Entre as preocupações
elencadas, a prefeita listou a
questão das queimadas: que
o município tem trabalhado
em conjunto com as usinas
sucroalcooleiras para evitar.

Também pontuou que o município tem monitorado de forma constante os índices pluviométricos (chuvas), já que
a água é fundamental para a
prática da agricultura.
“O povo de Barretos é um
povo de coragem e que acredita na importância do agro
para o desenvolvimento não
só da nossa cidade como do
nosso país”, pontuou a chefe
do Executivo barretense.
JUNTO DE OUTROS
LÍDERES
A presença online da prefeita de Barretos aconteceu no
painel: “Os desafios do Agro
em seu município e região” e
contou também com Miguel
Vaz, prefeito de Lucas do Rio
Verde/MT; Dilador Borges,
prefeito de Araçatuba/SP;
Luciano de Almeida Tavares,
prefeito de Piracicaba/SP e
Duarte Nogueira, prefeito de
Ribeirão Preto/SP.
O fórum nasceu para fo-

mentar a reflexão sobre a gestão do setor nos estados brasileiros em 2021 e os próximos
anos. Os temas foram pensados para incentivar o debate e
a construção de novas ações,
sendo favoráveis ao crescimento do país.
A organização é da Global
Council os Sustainability &
Marketing (GCSM), Fórum das
Américas, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
São Paulo (Faesp) e Sociedade
Rural Brasileira (SBR).
O evento teve o pronunciamento de grandes líderes
do setor, além de autoridades
públicas. Entre eles, estava
o governador de São Paulo,
João Dória; Procurador-Geral
da República, Augusto Aras;
presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão
Pignatari; e, Gustavo Junqueira, Secretário Estadual de
Agricultura e Abastecimento
de São Paulo.

PREMIAÇÃO E LOJAS RESPONSÁVEIS

01 RELÓGIO FEMININO (RELOJOARIA CRISTAL), 01 VALE COMPRA DE R$ 300,00 (RELOJOARIA ORIENTE),
01 VALE COMPRA DE R$ 500,00 (SUPERMERCADO BARRETENSE), 01 OCULOS DE SOL (OTICAS DINIZ), 01 ANEL
DE OURO 18 K (GOLD MID), 01 MESA DE PASSAR ROUPAS (DIVA MOVÉIS), 01 POUPANÇA R$ 700,00 (BANCO
SICRED), 01 JANTAR NO RESTAURANTE DON DON (02 A 04 PESSOAS), 01 MODELADOR DE CABELO BABY LISS
(PERFUMARIA EMY), 01 FINAL DE SEMANA NO TERMAS DE OLIMPIA - MÃE E FILHO (A.A TURISMO), 01 CURSO
EXPRESS DE INGLÊS MÃE E FILHO (WIZARD), 01 LOOK MÃE E FILHO (CLAUDIA QUEIROS MODA), 01 BRINDE PERSONALIZADO (DVI RADIOLOGIA), 01 JOGO DE TAPETES UNIVERSAL (PNEU CENTER), 01 BALDE BLACK PRINCESS
MAIS UM FARDO DE BLACK PRINCESS LATA 350 ML (TOMA UMA CERVEJARIA), 01 LIMPEZA DE BICO INJETOR
(CARRO FLEX), 01 CESTA DE PRODUTOS PET (PURICAMPO), 02 VALE-GÁS (DULI GÁS), 01 KIT SPA + HIDRATANTE
PARA PÉS (MÁRIO SEABRA PODOLOGIA), 01 SEGURO RESIDENCIAL (FABIANA GONÇALVES), 02 RAMALHETES
DE FLORES (FLORICULTURA VIVIANE), 01 VALE COMPRA R$ 150,00 (FLORA BARRETOS), 01 VALE COMPRA R$
200,00 (BOM PREÇO TEXTIL), 01 KIT COM PRODUTOS AÇAÍ PURIM (LOJA DO CENTRO) e 01 BRINDE PÉS E CIA.

“Vacinar contra a gripe Influenza é
fundamental nesse momento”, diz
infectologista Guilherme Freire
A pandemia de Covid-19
fez com que as atenções acabassem sendo direcionadas
apenas para essa doença. Mas
é de fundamental importância que os barretenses continuem tomando as demais vacinas, como a da Influenza, a
chamada gripe comum.
É o que afirma o médico
Guilherme Carvalho Freire,
coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde da
prefeitura de Barretos.
Em conversa com a imprensa na última terça-feira,
dia 20, o infectologista comentou que a gripe comum é
endêmica e que todo cuidado
é pouco. Por isso, Freire destacou a Campanha Nacional
de Vacinação Contra a Influenza, que começou no dia
9 e segue até 9 de julho, vacinando os grupos prioritários.
“A vacina é segura e se
mostrou eficaz nesses mais
de 20 anos aplicada no país.
A quantidade de efeitos colaterais é extremamente baixa
e a proteção é extremamente
valiosa”, explicou o médico.
Freire explicou, também,
que a vacina contra a Influenza
não protege contra a Covid-19,
mas vai reduzir a quantidade
de pessoas doentes e, consequentemente, o número de internações hospitalares.
“Isso vai deixar uma tranquilidade maior no sistema de
saúde para o foco no combate
à pandemia”, afirmou.
“Não podemos perder de
vista que, embora estejamos
num período pandêmico, há
outras ações da secretaria de
Saúde que precisam ser demandadas. Nosso governo

trabalha com planejamento
e com antecipação de ações
pensando sempre nas pessoas”, declarou Paula Lemos.
GRUPOS
PRIORITÁRIOS
A vacinação contra a Influenza está sendo feita na rede
municipal de Saúde de Barretos (UBSs, ESFs e Postão). A
meta deste ano é vacinar 90%
das pessoas que compõem os
grupos prioritários.
A aplicação das doses será
feita de forma escalonada e
dividida em três etapas.
A primeira, até 10 de maio,
será direcionada para crianças
de seis meses a menores de seis
anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores
da saúde. A segunda etapa, que
vai de 11 de maio a 8 de junho,
terá como foco pessoas com
mais de 60 anos e professores.
Por fim, na terceira etapa,
entre 9 de junho e 9 de julho,
receberão a vacina pessoas com

deficiência permanente ou comorbidades,
caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros,
forças de segurança e salvamento, membros das forças armadas, funcionários do sistema
prisional, jovens e menores sob
medidas socioeducativas e população privada de liberdade.
O Ministério da Saúde não
recomenda a aplicação das
doses das vacinas de Influenza
e Covid-19 simultaneamente.
A orientação, neste momento,
é priorizar a imunização contra a Covid-19. Por isso, será
agendada a vacinação respeitando um intervalo mínimo de
14 dias entre a aplicação dos
dois imunizantes.
“Quero chamar todos que
podem ser vacinados a se dirigirem, dentro do prazo, nas
unidades de saúde. Ações
como essa vão garantir a saúde
de todos nós. Faça a sua parte”,
frisou a prefeita Paula Lemos.

EPTV, em parceria com o Sebrae, realiza
Conexão Regional Empreenda Ao Vivo
Palestras online com orientações para microempreendedores e
empresas de pequeno porte serão disponibilizadas gratuitamente

A EPTV, afiliada Rede Globo no interior de São Paulo e
sul de Minas, realiza o projeto
Conexão Regional Empreenda
Ao Vivo em parceria com o
SEBRAE (Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas).
O objetivo é auxiliar e inspirar micro e pequenas empresas e trabalhadores informais,
além de capacitar futuros empreendedores na área de gestão empresarial e negócios.
Serão quatro palestras seguidas de debates com empresários
que se reinventaram durante a
pandemia, gratuitas, transmitidas ao vivo, na próxima semana,
nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril
a partir das 19 horas.
No primeiro dia, Teco Medina, titular do quadro “O assunto É Dinheiro”, coapresentador
dos programas “Fim de Expe-

diente” e “Hora de Expediente”
da CBN, vai marcar presença
mediando as palestras. Teco
Medina é formado em Finanças
pelo Insper e atua há mais de 20
anos no mercado financeiro.
CRONOGRAMA DAS
PALESTRAS
26/04 - De olho nas Finanças:
Administre seu caixa e descubra
o crédito certo para sua empresa –
Com mediação de Teco Medina
27/04 – Vendas: Como utilizar as plataformas e obter melhores resultados
28/04 – Inovação: Faça dife-

rente e alcance seus resultados
29/04 – Busca de oportunidades: Clareie sua visão e faça
bons negócios
Para participar basta acessar o site www.conexaosolidaria.eptv.com.br e clicar no
ícone do Conexão Empreenda para realizar a inscrição e
acessar as palestras.
O Conexão Regional Empreenda Ao Vivo é um dos
desdobramentos da campanha
Conexão Solidária da EPTV,
que visa unir boas ações durante o período da pandemia.
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Unifeb e SAAE estabelecem parceria
em projeto inovador de saneamento
A cooperação permite que alunos de Engenharia Civil tenham vivência prática na área técnica da autarquia e ainda sejam remunerados com bolsa-auxílio
O Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional
de Barretos) e o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Barretos estabeleceram
uma parceria permitindo inserir
na vivência prática alunos do
curso de Engenharia Civil, que
atuarão diretamente no departamento técnico da autarquia.
Os alunos integrantes do
projeto são do 7° termo da

Engenharia Civil que cursam
a disciplina de Projeto Integrador (Drenagem de Águas
Pluviais) e todos receberão
uma bolsa-auxílio no valor de
até R$ 400,00.
De acordo com a professora, Maria Eugênia Gonçalez
Alvares, que também leciona as
disciplinas de Hidrologia e Hidráulica, esta parceria será muito enriquecedora para os alunos

porque terão a oportunidade de
fazer uma pesquisa prática no
município de Barretos.
“O projeto teve início no
começo do semestre e durante
as aulas os alunos estão elaborando as etapas da pesquisa e o texto. A partir de maio,
eles realizarão as pesquisas de
campo entrevistando os moradores das áreas selecionadas”,
explicou a professora.

Entre as atividades que
serão desenvolvidas pelos
alunos estão o levantamento
quantitativo nas residências do
município acerca da situação
dos serviços de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e águas
pluviais, além de pesquisa de
satisfação, a fim de construir
propostas alternativas e soluções para os problemas identi-

Abril Azul Claro: câncer de Esôfago pode
ultrapassar 10 mil casos por ano até 2022

ficados nas residências.
Segundo o SAAE, este projeto visa ainda informar à população do município sobre a
importância de lançar o esgoto
sanitário e as águas pluviais
em sistemas distintos e, também, levantar os custos para as
adequações necessárias.
“Além destes resultados
benéficos para Barretos, espera-se que ao final os alunos
estejam engajados e encorajados para seguir a profissão,
uma vez que o projeto envol-

ve um trabalho prático no município, com situações reais
da profissão”, destaca Waldo
Villani Júnior, superintendente do SAAE Barretos.
A professora Maria Eugênia destaca a possibilidade de
novas parcerias após esta primeira cooperação entre Unifeb e SAAE. “São projetos de
pesquisa relevantes para o município, que colaboram com o
desenvolvimento dos serviços
públicos envolvendo estudantes e universidades”, finalizou.

Especialista alerta para importância da prevenção e diagnóstico precoce

Abril Azul: o dr. Talvane Torres, ao centro, durante cirurgia

Abril é o mês da prevenção ao câncer de esôfago, que
apresenta alto índice de mortalidade e é o oitavo mais frequente no mundo. No Brasil,
a doença pode ultrapassar 10
mil casos anuais.
Dados da Fundação do
Câncer apontam que, entre

2020 e 2022, o número de
novos casos no país, por ano,
será de 8.690 para homens e
2.700 para mulheres.
De acordo com o Instituto
Nacional de Câncer (INCA), a
incidência da doença em homens
chega a ser duas vezes maior do
que em mulheres. O câncer de

esôfago é o 6º mais frequente
para o gênero masculino, enquanto é o 15º que mais acomete
pessoas do sexo feminino.
O principal fator para a alta
mortalidade é o diagnóstico tardio. “O câncer de esôfago, em
sua fase inicial, é praticamente
assintomático, o que dificulta

Campanha de vacinação contra
febre aftosa começa dia 1º de maio
Deverão ser vacinados 170 milhões de bovinos e bubalinos
de todas as idades, na maioria dos estados brasileiros

A primeira etapa da campanha nacional de vacinação
contra a febre aftosa de 2021
começa no dia 1º de maio.
Nessa etapa deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de
todas as idades, para a maioria dos estados brasileiros,
conforme o calendário nacional de vacinação. Ao todo,
espera-se imunizar cerca de
170 milhões de animais.
Dos 21 estados que realizam a imunização dos animais neste período, no Amazonas e em Mato Grosso
participam apenas os municípios que ainda não suspenderam a vacinação, enquanto no
Espírito Santo ocorrerá para
bovinos e bubalinos com até
24 meses de idade.
As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2°C e
8°C, desde a aquisição até o
momento da utilização – incluindo o transporte e a aplicação, já na fazenda.
Devem ser usadas agulhas novas para aplicação
da dose de 2 ml na tábua do
pescoço de cada animal, pre-

ferindo as horas mais frescas
do dia, para fazer a contenção adequada dos animais e a
aplicação da vacina.
Além de vacinar o rebanho, o produtor deve também
declarar ao órgão de defesa
sanitária animal de seu estado. A declaração de vacinação
deve ser realizada de forma
online ou, quando não for
possível, presencialmente nos
postos designados pelo serviço veterinário estadual nos
prazos estipulados.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) reforça que devem
ser adotadas medidas de cuidado com a Covid-19 para a
garantia da manutenção dos
compromissos com as zonas
reconhecidas como livre de
febre aftosa com vacinação
perante a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE).
Em caso de dúvidas, a
orientação é procurar o órgão de defesa sanitária animal de seu estado.

identificar a doença antes que
se agrave. Por isso, a prevenção é imprescindível para que o
tratamento seja eficaz na cura”,
explicou o cirurgião oncológico, especialista em cirurgias do
aparelho digestivo alto e PhD
em Ciências Médicas e Biológicas, dr. Antônio Talvane Torres de Oliveira.
Segundo o especialista, a
prevenção é a principal medida
para evitar a doença e realizar
exames específicos regularmente contribui para diagnosticar o
tumor em sua fase inicial, aumentando as chances de cura.
“Se o paciente apresenta
refluxo contínuo, que é uma
das causas do câncer de esôfago, a indicação é realizar
endoscopia regularmente para
identificar uma possível lesão
logo no início, possibilitando a cura através de procedimento cirúrgico minimamente invasivo, que traz maiores
benefícios e qualidade de vida
para o paciente no período
pós-operatório. Além disso, é
possível tratar o refluxo para
evitar o câncer”, disse.
“Quando aparecem os sintomas, entre eles, disfagia (dificuldade para engolir), perda
de peso , odinofagia (dor ao
deglutir), dor irradiada para a
face posterior e lateral do tórax, dor na garganta, rouquidão entre outros, o câncer já
está em fase avançada e, neste
caso, é necessário avaliar o
estágio da doença para definir
as melhores formas de tratamento”, disse o médico.
“Em casos de metástase, o
mais indicado é o tratamento paliativo”, completou o cirurgião.

STF decide se trabalhador
vai receber correção maior
nos juros pagos pelo FGTS
Atualmente o Fundo de Garantia é corrigido
pela Taxa Referencial (TR), cujo rendimento
está abaixo da inflação. Valor da correção pode
chegar a seis salários mínimos (R$ 66.000,00)

Os trabalhadores com carteira de trabalho assinada e
que têm direito ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) podem ter os
valores das suas contas individuais corrigidos pela inflação, como o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
A decisão caberá aos ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), em sessão
marcada para o dia 13 de
maio. Caso seja aprovada,
a medida deve beneficiar
quem já sacou o saldo a partir de 1999.
O ano foi estipulado
por que a Taxa Referencial
(TR) que atualmente corrige monetariamente o saldo
do FGTS, além dos 3% de
rendimento anual, está defasada em relação à inflação
desde 1999.
Outra decisão importante
será sobre quem terá direito
a receber o rendimento corrigido pela inflação, nos seguintes casos:
- Se o índice será retroativo para todas as contas do

Fundo, ou contará a partir da
decisão do STF;
- Se a correção será apenas para quem ainda tem
saldo no FGTS; e quem já
sacou não tem mais direito;
- Se quem sacou o FGTS, a
partir de 1999, terá direito, ou
se valerá apenas para os trabalhadores que entraram com
ação na Justiça reivindicando
uma melhor remuneração.
Se aprovado um novo índice de correção, aproximadamente 70 milhões de trabalhadores que tiveram a carteira
assinada no período podem ter
os valores corrigidos.
O valor máximo que o
trabalhador terá direito pode
chegar a 60 salários mínimos
(R$ 66.000,00), que é o teto
para ações no Juizado Especial Federal.
De acordo com o advogado, Antônio Maia, em entrevista ao site da Revista Veja,
uma pessoa com 10 anos de
carteira assinada com salário
de R$ 2 mil por mês pode ter
mais de R$ 5 mil a receber.
Já quem recebeu 8 mil reais
por mês nos mesmos 10 anos
pode receber mais de 20 mil
reais. (Fonte: CUT)
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COTIDIANO

Premiação dos vencedores da
Liga Cartola do RIO DAS PEDRAS

Governo de SP e Sebrae-SP
abrem inscrições para curso
de empreendedorismo para
mulheres com deficiência
Gratuito, o curso promoverá o incentivo à autonomia e
geração de renda para as mulheres com deficiência do estado

O Rio das Pedras Country Club realizou no último dia
17 de abril, a premiação dos vencedores da LIGA DO
CARTOLA RPCC 2020. Em razão da Pandemia, o calendário do futebol nacional e internacional sofreu diversas
alterações no ano anterior. Desta forma, o campeonato brasileiro apenas foi finalizado em fevereiro deste ano. Matheus Vinhota, que foi vice-campeão em 2019, sagrou-se
campeão com 2.624,79 pontos. Em 2º lugar, ficou Willian
Gomes com 2.585,64 pontos e em 3º lugar, Márcio Cavalleiro, com 2580,58 pontos. A diretoria agradece a participação dos associados e anuncia, para breve, a abertura de
sua LIGA DO CARTOLA 2021. Fique ligado em nossos
canais de comunicação: https://rpcc.com.br/nossos-canais/

SENAI-SP responde: como estudar e aprender a distância?
Orientações vão desde organização do espaço e tempo de estudo ao desenvolvimento de novas habilidades

No último ano, um dos
desafios de milhões de estudantes brasileiros tem sido
estudar e aprender a distância,
uma vez que a pandemia forçou diversas instituições de
ensino a migrar seus conteúdos para o ensino remoto.
No SENAI-SP, vários cursos
já eram ofertados na modalidade semipresencial ou remoto e,
por já estar inserido na cultura
da educação online, foi possível
apoiar com mais tranquilidade
esse processo de transição em
mais de 300 turmas presenciais.
Há profissionais especializados em tecnologias educacionais que auxiliam diariamente
as escolas e os alunos. Conversamos com eles e separamos dicas para responder à recorrente
pergunta da pandemia: como
estudar e aprender a distância?
HABILIDADES
É preciso que o aluno tenha em mente algumas habilidades a serem desenvolvidas:
proatividade, consciência, automotivação, disciplina, autonomia e organização.
A proatividade é importante porque no ensino remoto
não há como ficar esperando
alguém mandar você agir esse alguém é você mesmo;
já a consciência é importante
justamente para que o aluno
perceba este novo papel que
lhe cabe, uma vez que as responsabilidades são diferentes
das do no ensino presencial.
Logo, é preciso desenvolver
também a automotivação para
manter o foco nos objetivos e
se estimular a cumpri-los.
Uma das habilidades que
também deve ser desenvolvida
para passar pelo processo descrito acima é a disciplina. Ou
seja, como organizar o tempo
de aprendizagem e cumprir isso
de fato tendo autonomia, isto é,
capacidade de gerenciar e acompanhar o próprio desempenho.
E, por fim, para isso acontecer,
é preciso desenvolver a organização: de tempo, espaço de estudo, foco e etapas de atividades
a serem cumpridas.
No fim, tais habilidades são
desenvolvidas em uma suces-

siva cadeia de necessidades
e desejos criada pelo próprio
aluno para sua aprendizagem.
LOCAL DE ESTUDO
É importante escolher um
espaço em que o aluno se sinta confortável para estudar e
tenha privacidade. Se isso não
for possível, vale negociar com
os demais membros da família
horários que não haja interrupções ou barulhos, por exemplo.
A luz do ambiente também
é primordial: não pode ser nem
de mais, nem de menos. A ausência ou excesso de luminosidade levam ao maior esforço e
podem cansar e até mesmo prejudicar a visão. A ventilação do
ambiente também é importante
para manter a concentração e
não causar desconforto.
Na mesa de estudos, é importante que não se acumule
objetos e que haja somente
o material necessário - como
computador, livros e cadernos,
pois o excesso pode atrapalhar
a concentração e tranquilidade.
Outra dica é estabelecer horários para verificar as
mensagens no celular ou redes
sociais e evitar fazê-lo a todo
instante. Além da interferência durante o tempo de estudo, o acúmulo de informações
sobrecarrega a cognição. Ou
seja, o aluno vai acumular um
excesso de imagens, textos e
leituras, e prejudicar a assimilação de conteúdos que precisava de fato absorver.
TEMPO DE ESTUDO
É preciso que o aluno faça
um cronograma inicial determinando uma quantidade mínima
de horas de estudo por dia, preferencialmente em um horário
(ou pelo menos período) fixo. A
sugestão inicial é de 1 a 2 horas
de estudo por dia, variando de
acordo com a carga horária total
do curso. O importante é tentar
seguir à risca esse cronograma.
Dentro dessas horas de estudo,
é recomendável fazer pequenos
intervalos - entre 5 e 15 minutos
- para relaxar, alongar e descansar um pouco. Essa atitude também melhora a concentração.
No gerenciamento do tempo, é importante que o aluno

não fique com pendências
ou acumulando atividades;
se isso acontecer, vale correr
atrás do prejuízo rapidamente.
É preciso atenção também
com todas as ferramentas de
comunicação disponíveis nas
aulas - mensagens diretas,
fóruns de dúvidas, e-mails; a
utilização delas é muito importante! Tirar dúvidas, assim
que elas aparecem, é fundamental para o bom andamento

e aproveitamento do tempo.
Durante os estudos, também ajuda muito fazer esquemas, sínteses e procurar os
pontos principais dos livros
didáticos e destacá-los. Assim,
otimiza-se o tempo de estudo e
consulta daquele conteúdo nas
próximas vezes, além de ajudar a cognição de tal matéria.
Para colocar em prática essas
dicas, acesse o site sp.senai.br e
confira os cursos disponíveis!

Até o dia 10 de maio, mulheres com deficiência do estado de São Paulo poderão
se inscrever para participar
do curso on-line “Sebrae Delas - Elas Realizam”, voltado
ao apoio e fortalecimento do
empreendedorismo feminino.
Totalmente gratuito, o curso
já está em sua 2ª turma neste
ano e as aulas terão início no
dia 17 de maio.
A ação é realizada pelo
governo de São Paulo em parceria com o Sebrae-SP, por
meio da Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e faz parte do programa Empreenda Mulher. O
curso tem carga horária de 13
horas de capacitação, mais 2
horas de mentoria por meio
de uma plataforma acessível
para todas as deficiências, que
permitirá a interação entre as
participantes.
Os temas abordados no
curso são: Inspiração - inteligência emocional, descubra-se; Capacitação - empreenda
rápido, descomplique; Impacto - conteúdo relevante e complementar ao empreendedorismo; Mentoria - habilidades
interpessoais e gestão.
“Mais uma vez, na sua
segunda versão, o governo
de São Paulo e o Sebrae vão
capacitar mais mulheres com
deficiência. A mulher já é
empreendedora por natureza. Com este curso elas serão
grandes empreendedoras, colaborando diretamente para o
crescimento do Estado com
geração de emprego e renda”,
afirmou a Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa

com Deficiência, Célia Leão.
“O programa consolida o
importante apoio que o Sebrae já vem dando a essas empreendedoras, mas agora com
foco mais direcionado para
a inclusão, com um objetivo
importante de transformar a
vida dessa mulher por meio
do empreendedorismo, do conhecimento”, ressalta Wilson
Poit, Diretor Superintendente
do Sebrae-SP.
Interessadas devem acessar o formulário até o dia 10
de maio pelo link: http://forms.gle/GipooLvs4wS1pgrF7.
TODAS IN-REDE
De acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, atualmente vivem
no estado mais de 1,7 milhão de
mulheres com deficiência.
Pensando nisso, a Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência criou
o programa TODAS in-Rede,
que visa o empoderamento e a
autonomia das mulheres com
deficiência do estado, por
meio de ações de formação
profissional, disseminação de
informações e criação de uma
rede virtual acessível às mulheres com deficiência, onde
são trabalhados temas como
acesso à informação, trabalho, renda e autonomia financeira, exercício dos direitos
afetivos, sexuais e reprodutivos, prevenção à violência e
autoestima e liderança.
Para se cadastrar na Rede
Virtual e ficar por dentro de
todas as novidades do programa TODAS in-Rede basta
acessar: http://www.todasinrede.sp.gov.br
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