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A PRÉ-CAMPANHA VIROU CAMPANHA - O publicitário João Miras, também estrategista de marketing político
eleitoral de governos e partidos, nos brinda com este texto simples e objetivo sobre os dias atuais da eleição de
outubro de 2020. Segue.
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Novo valor do salário mínimo
altera contribuição do MEI

Reajuste fixado pelo governo federal impacta diretamente os mais de 6 mil microempreendedores individuais de Barretos

Programação musical da Festa de Santa
Bakhita está recheada de grandes atrações
A 11ª edição da Festa de
Santa Bakhita, que acontece
até o próximo domingo, dia
9, está com a programação de
shows definida. São artistas
conceituados na cidade e região que aceitaram o convite
da organização do evento para
deixarem as noites de Quermesse ainda mais divertidas.
Serão mais três dias de
missas, sempre às 19 horas,
na Capela de Santa Bakhita,
Neste final de semana, a partir
desta sexta, dia 7, as missas
serão seguidas de Quermesse, na Rua Francisco de Assis
Martins, número 172, no Residencial Minerva.
A programação de shows
conta com a dupla José & Dio-

go e os cantores Ramon Cardoso e Otávio Baston se apresentando nesta sexta, dia 7; a
cantora Rhaissa Costa e o sertanejo Kleyson Nascimento se
apresentando amanhã, sábado,
dia 8; e no domingo um show
especial com Batista Faria, o
cover de Zé Rico, e a dupla
Luiz Gustavo & Guilherme.
A quermesse conta, ainda, com
brincadeiras, sorteios de prêmios
e uma feira gastronômica. Tudo
com renda revertida às obras da
própria Capela de Santa Bakhita.
A Festa de Santa Bakhi-

ta tem coordenação do padre
Deonisio Helko e do vigário
Ronaldo Miguel, ambos da Paróquia de Santo Antônio, a qual
a Capela da Santa pertence,
com trabalho voluntário do casal de festeiros, Helly Pimenta
Neto e Daniela Carlo Pimenta.
Para as celebrações, o padre Deonisio Helko confirmou
os seguintes padres: sexta, dia
7(padre Flávio), sábado, dia
8 – Dia de Santa Josephina
Bakhita (dom Milton Kenan,
bispo diocesano) e domingo,
dia 9 (padre Ronaldo Miguel).

O padre Deoníso Helko
ladeado pelo casal de festeiros, Helly Pimenta Neto e Daniela Carlo Pimenta, colaboradores da festa deste ano

Barretos EC volta a jogar nesta sexta-feira
Após a derrota por 2 a zero no
último domingo, contra o Olímpia,
o Barretos EC volta a jogar nesta
sexta-feira, dia 7, no Estádio Fortaleza, às 20 horas, contra o Capivariano. Um dos problemas da equipe é a falta de elenco. Para o jogo
em Olímpia, no último domingo, o
time contava com apenas 4 jogadores na reserva, sendo um goleiro e
três atacantes.
Página 8

MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO

Surto de Coronavírus causa queda na
bolsa brasileira e traz oportunidades.
Preciso de muito dinheiro para investir?
Veja estas questões sobre ações e investimentos, com mais detalhes e informações importantes, para todos os segmentos da sociedade.
Página 7

Com a alteração do salário
mínimo definida pelo governo federal para R$ 1.045,00 a
partir de fevereiro, as contribuições mensais do MEI (Microempreendedor Individual)
também sofreram reajustes.
O MEI paga INSS de 5%
sobre o salário-mínimo, acrescido de impostos como ICMS
e/ou ISS, dependendo da atividade exercida. Em Barretos
são atualmente 6.035 MEIs,
23,8% a mais que os 4.873 ao
fim de janeiro de 2019.
Desta forma, os valores ficaram definidos da seguinte forma:
- Atividades de locação de
bens próprios sem incidência
de ISS e ICMS - R$ 52,25
- Atividades de comércio e
indústria com incidência de
ICMS - R$ 53.25
- Atividades de prestação de
serviços, exceto locação de
bens próprios, com incidência
de ISS - R$ 57,25
- Atividades mistas de prestação de serviços e comércio/indústria com incidência de ISS
e ICMS - R$ 58,25
- Atividades de prestação de
serviços de transporte intermunicipal ou interestadual com incidência de ICMS – R$ 53, 25
- Atividades de prestação de
serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual com incidência de ISS
e ICMS – R$ 58,25
O novo valor será cobrado
no vencimento em 20 de março deste ano, referente ao mês
de fevereiro. A contribuição do
mês de janeiro, com vencimento em 20 de fevereiro, seguirá
com base no valor calculado no
salário mínimo definido anteriormente, de R$ 1.039,00.

Banda MR 43 é
a atração para o
Baile For All
A prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal de
Cultura, traz em fevereiro show
inédito com a Banda MR 43 para
o Baile For All- Dança para Todos,
que acontece neste sábado, 8 de
fevereiro, partir das 21 horas, na
sede do CPP, localizada na rua
24, 1.643, entre as avenidas 11 e
13, no centro. A entrada é gratuita.

APEPREM
realiza curso
de certificação
em Barretos
A APEPREM (Associação
Paulista de Entidades Previdenciárias do Estado e Municípios) realiza na próxima
terça e quarta-feira, 11 e 12 de
fevereiro, na Câmara Municipal
de Barretos, o curso de Capacitação em Certificação Profissional (CPA10). O curso é
direcionado a gestores de institutos de previdência local e da
região, limitado a três participantes por RPPS, conselheiros
administrativos e fiscais. As
atividades acontecem das 8 às
17 horas, nos dois dias.

Boi gordo
está em baixa

A cotação da arroba do
boi gordo começou a quinta-feira (6) com baixa de
0,31% no preço e o produto
foi negociado a R$ 192,85
em São Paulo. Em Goiânia,
o produto foi vendido à vista
a R$ 180,50. Já em Barretos
e Araçatuba, em São Paulo,
a arroba foi comercializada
a R$ 197. O preço do quilo
do frango congelado sofreu
variação negativa de 0,21%
e o produto foi vendido a R$
4,77. O preço do frango resfriado também teve variação
negativa de 1,25% e a mercadoria foi comercializada a R$
4,74. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína
especial não sofreu variação
e o produto foi negociado a
R$ 7,54. Em Minas Gerais, o
suíno vivo foi vendido a R$
5,49. No Paraná, o produto
foi comercializado à vista a
R$ 4,90. Os valores são do
Canal Rural e Cepea.
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Editorial

A pré-campanha virou campanha
O publicitário João Miras, também estrategista de marketing político eleitoral de governos e partidos,
nos brinda com este texto simples e objetivo sobre os dias atuais da eleição de outubro de 2020. Segue.

Se tem uma coisa certa no
Brasil é que a lei eleitoral vai
mudar para a próxima eleição.
Sim, senhores, (pasmem!), a
legislação eleitoral brasileira
mudou 14 vezes nos últimos
40 anos. Isso sem contar as
resoluções do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) que são
expedidas a cada pleito. Somando as duas, eis que temos
34 mudanças em 40 anos.
Estou nessa estrada aí esse
tempo todo, desviando dos buracos. Por isso, me arrisco a fazer
prognósticos, o que farei a seguir.
Agora, você que gosta de
criticar políticos, candidatos e
assessores em geral, ponha-se
no lugar desses caras e verá
que eles são pessoas soltas
numa floresta sem bússola a
cada campanha. É preciso estudar a cada campanha todo o
cipoal legislativo e adaptar-se.
No pleito deste 2020, não
será diferente. A lei, que já havia mudado na última eleição,
de 2018, acaba de receber sua
resolução do TSE e, assim,
nós, comunicólogos, temos
que nos adaptar e recriar nossas técnicas e produtos para
implantarmos nossos projetos
de comunicação.
Mas esse é o nosso ofício: se
recriar. Então let’s go to work!
Estou envolvido em alguns trabalhos e experimentando as possibilidades da
nova lei e suas resoluções.
Como já estou com a mão na
massa, tenho uma primeira
conclusão sobre o processo
eleitoral deste ano.
Com a nova permissão de

“trabalhar a pré-campanha”,
coisa que antigamente era
proibido, e com o excesso de
proibições do chamado “período alto” ou “campanha”
propriamente dita somado à
queda de audiência da televisão tradicional, me arrisco
a afirmar que, por conta da
nova legislação, a pré-campanha virou a campanha.
Na pré-campanha, o chamado pré-candidato pode fazer “declaração pública de
pretensa candidatura”, ou seja,
o cidadão pode andar nas ruas
com seus apoiadores, abordar
cidadãos e se apresentar como
pré-candidato, o que dá na
mesma que ser candidato.
Só não pode “pedir voto”,
segundo a nova lei. OK. Nenhum problema. O corpo a
corpo está feito.
Pode também, na pré-campanha, fazer a “exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos em público, em
meios de comunicação e/ou
redes sociais”, ou seja, pode
fazer propaganda de si mesmo
nas mídias e nas redes sociais,
que são hoje o novo campo
de disputa de espaço social e
apoios. Ótimo. Liberdade.
Pode também o “pedido de
apoio político (desde que não
haja pedido de voto)”, como
dissemos acima, e a “participação de filiados a partidos
políticos ou de pré-candidatos
em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de
plataformas e projetos polí-

ticos”, ou seja, tema livre e
campo livre para entrevistas.
Pode a “realização de prévias partidárias e a respectiva
distribuição de material informativo, a divulgação dos
nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização
de debates entre os pré-candidatos (proibida a veiculação
ao vivo)”, e nesse caso está
implícito até que se pode produzir materiais publicitários
em geral para a ação das prévias, o que é um grande espaço
promocional indireto também
para o pré-candidato.
Pode a “divulgação de atos
de parlamentares e debates legislativos (desde que não se
faça pedido de voto)”, portanto, vereadores e prefeitos pré-candidatos podem distribuir
material impresso e por redes,
com balanços e prestações de
contas de suas atuações.
Pode a “divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas, inclusive
nas redes sociais” e a “realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e
propostas partidárias (proibida a veiculação ao vivo)”.
E, ainda, “os eventos partidários devem ser realizados
em ambiente fechado (encontros, seminários ou congressos) e são destinados à
organização dos processos
eleitorais, discussão de polí-

ticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgada
pelos instrumentos de comunicação intrapartidária”.
Nestes itens, temos a liberação para que tudo que se
compreende por uma campanha política tradicional, clássica, seja feito.
Isso sem contar as duas
principais mudanças: a primeira é a livre utilização de redes
sociais quando sabemos hoje
que o marketing digital é a
grande mídia desta era da tecnopolítica e que, diga-se, todos
os grandes consultores políticos têm desenvolvido grandes
estratégias e produtos para o
novo universo audiovisual.
E a segunda e maior mudança: não há limitação de
gastos, o que facilita para o
candidato, que tenha recursos
próprios, o investimento em
algumas ações comunicacionais, por exemplo.
Por conta dessa constatação, do novo campo que se
abriu para a compreensão do
que seja uma campanha eleitoral nos dias de hoje, afirmo que os candidatos que
“bobearem” podem ficar pra
trás definitivamente.
Se você é candidato, não
perca tempo: daqui a 10 dias
pode ser tarde. Tem vários
carros que já largaram na sua
frente e desviaram de buracos
que você ainda pode cair. Estão conhecendo a estrada nova
enquanto você está decidindo
a calibragem dos seus pneus.

Opinião

O primeiro mês de 2020 mostra o
que vamos enfrentar nas próximas décadas
Os dois eventos de proporções globais que apresentaram
as primeiras credenciais do ano
que se inicia, foram a morte do
líder da guarda revolucionária
iraniana, derivada de uma investida militar norte-americana
no Iraque, e o passeio global da
pluma de carbono, resultado do
incêndio australiano.
De um lado, um ataque
aéreo e unilateral do governo
americano ao aeroporto de Bagdá executou Qasem Soleimani,
sendo justificado pelo presidente Trump como uma janela de
oportunidade única, para retirar
o arquiteto da estratégia de expansão e da influência iraniana
no Oriente Médio.
A morte do general criou
um cenário de incerteza, seja
no interior da sociedade americana, seja no Oriente Médio.

Do lado americano, a ação
do presidente abriu espaço para
um possível enfrentamento entre EUA e Irã, após o processo
de impedimento aberto contra
Trump, que acontece no calor
da corrida eleitoral.
Do lado iraniano, Soleimani
era a provável próxima liderança
a dar continuidade à tradição dos
aiatolás. Como chefe da guarda
revolucionária iraniana, força
militar organizada e institucionalmente formada para preservar
o regime dos aiatolás, Soleimani
era seu principal estrategista e
provável liderança responsável
por perpetuar o regime.
Já no hemisfério sul, ainda
que concomitante ao cenário
hobbesiano no Oriente Médio,
a nuvem de gás carbônico, derivada do incêndio generalizado
na Austrália, espalhava-se pelo
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globo, indo em direção à sua
volta olímpica pelo planeta.
A proporção, a força e as
causas dessa pluma estão relacionadas a fatores locais, como
o excesso de biomassa acumulada nos ecossistemas florestais
australianos mas, sobretudo,
pela influência sistêmica de um
clima globalmente mais aquecido e menos previsível.
Ambos eventos, tanto o quase colapso das relações entre
EUA e Irã (os quais poderiam
ter resultado em uma escalada
imprevisível dos conflitos e da
guerra no Oriente Médio) como
os lastros de uma primeira catástrofe atmosférica de escala
global, revelam o limiar em que
a sociedade internacional estará

submetida daqui em diante. Ou
seja, eventos com potencial de
estilhaçar o tecido humano-social e a vida biológica no planeta.
André Frota
Membro do Observatório de
Conjuntura e professor do curso de
Relações Internacionais do Centro
Universitário Internacional Uninter

A ministra Damares e a turma do Kakay
A frase de Kakay, advogado
dos corruptos endinheirados, que
desfila de bermudas no STF, é
testemunho eloquente de um tipo
de personalidade que coloniza a
atual oposição brasileira.
Segundo nota publicada
na coluna Radar, da Veja, Kakay escreveu o seguinte sobre
Damares Alves para um grupo
de juristas no WhatsApp: “Foi
uma pena os pais desta idiota
não terem feito o que ela prega. Se não tivessem trepado,
estaríamos livres dela”.
Não satisfeito com a repercussão da grosseria chula, o advogado ocupou espaço no Estadão digital com um artigo em que tenta,
de modo patético e inútil, bater
palmas para si mesmo. Não teve
boa parceria pelo que se vê nos
comentários ao texto.
Parcela significativa da oposição brasileira, no entanto, ainda
não entendeu o resultado da eleição de 2018. Instituíram para seu
uso pessoal, como nécessaire,
conceitos empacotados segundo
os quais o país foi tomado por alguns homens e mulheres intrinsecamente perversos, com ideias
conservadoras e liberais.
É como se dissessem: “Querem recompor tudo que lutamos
para desconstruir - família, ordem, religião, virtudes, amor à
pátria. Acreditam que direitos
e deveres andam juntos e que
liberdade impõe um vínculo sólido com responsabilidade”.
E deduzem: “Essa gente não
presta!”. Kakay talvez complementasse esse despautério com
elegância lacradora: “Melhor
seria se os pais dos conservadores não tivessem trepado e eles
não tivessem nascido”.
No entanto, a “idiota” assim
qualificada por ele é, logo após
Sérgio Moro (aguenta Kakay) o
segundo nome mais prestigiado

junto à opinião pública no conjunto dos ministros e representa,
em muitos aspectos, o discurso
vencedor das eleições de 2018.
Bolsonaro foi eleito, principalmente, porque segurou a
bandeira do discurso conservador, que ressoou na alma de
milhões de eleitores de muitos
bons professores, de muitos
pais conscientes do efeito tóxico da permissividade transformada em sinônimo geneticamente defeituoso de liberdade.
A Dra. Damares, [que lançou,
junto com o ministro da Saúde a
Campanha de Prevenção à Gravidez na Adolescência], tem maior
conhecimento e experiência nos
temas em que atua do que o inteiro colegiado de seus críticos.
A má vontade deles espelha a maldade de seu querer,
que torna opaco o que é cristalino. E como é cristalino o que
ela tem dito sobre o tema da
gravidez precoce!
Qual mãe, qual pai ficará
aborrecido se seus filhos, em
adição ao que ouvem em casa,
forem levados a refletir sobre as
consequências e responsabilidades inerentes à atividade sexual?
Qual mãe, qual pai ficará tranquilo ao saber que a filha de 12 ou
13 anos, sob pressão psicológica
própria ou externa, está deitando
com um adolescente imberbe?
Que embaraço matemático existe
em compreender a relação de causa e efeito entre menos “trepadas”
precoces e menos gravidezes?
Isso nada tem a ver com cultura medieval, com colocar Rapunzel na torre da bruxa, nem com
cinto de castidade. E tem tudo a
ver com zelo, prudência, responsabilidade e saúde pública.
Percival Puggina
Membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empresário, escritor, colunista de dezenas
de jornais e sites no país.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem os beneficiou ontem.” (Pe. Fábio de Melo)

Destaque para Ana Cláudia Ávila, uma boa apreciadora de
vinhos como é, enche os olhos ao ver essa belíssima adega repleta
de inúmeras qualidades de vinhos. Bons drink’s!!!

Parabéns para Marcelo Ortale que completou idade nova na última quarta-feira
(05/02). O estilista barretense que leva o
luxo do rodeio para todos os cantos do país,
se prepara para curtir dias memoráveis no
carnaval carioca. Felicidades Marcelo!!!
A cor laranja vem com tudo no verão 2020, e na Outlet 20$
você encontra o que há de melhor da moda. Na foto, Giovanna
Balugani veste Blusa e Short plus size R$ 20,00 a peça. A Outlet 20$ fica na avenida 21 entre ruas 24x26 - Centro, Barretos/
SP. Confira mais novidades no instagram @20_outlet

Miguel, Sophia, Soraya e Alexsandro Martins foram curtir dias
maravilhosos no litoral paulista, melhor dizendo, no Guarujá/SP, e o que não
faltou para essa família pra lá de animada foram inúmeros passeios. Na foto
eles estão no Acqua Mundo, o aquário da cidade. Sucesso!!!

Carol, Júlia Helena e Delma. A família Alves sabe aproveitar
a vida e escolheu a Praia de Pitangueiras no Guaruja/SP para
curtir merecidos dias de descanso. Aproveitem!!!!

Esbanjando simpatia e boa forma, Neto Mattos, completou 2.9 na última terça-feira
(04/02). A comemoração aconteceu em um restaurante da cidade ao lado de amigos,
familiares e em especial da mãe Renata e da Irmã Janaina. Na foto ele curte uma
piscina ao lado do afilhado Pedro, de Goiânia/GO. Parabéns!!!

O cenário paradisíaco para recarregar as baterias foram as belas praias
de Maceió/Alagoas. Alexandra, José Augusto e Júlia retornam para Barretos preparados para encarar 2020 com pique total. Tudo de bom!!!

Ela tem apenas 13 anos, mas já representa Barretos em concurso de beleza estadual em São
Paulo. Ana Beatriz da Costa Arruda participa
do Miss Model’s Secert na Associação Atlética
Guapira na capital paulista. O coreógrafo de
Ana Beatriz é Flavio Jacob. Boa sorte Bia!!!
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Nova Barretos ganha academia ao ar livre e terá quadra ampliada

A prefeitura deu início às
obras de limpeza de uma área
no bairro Nova Barretos, onde
será implantada uma Academia ao Ar Livre. Uma quadra
existente no local será também reformada e ampliada,
tornando o local em mais uma
importante opção de lazer, esportes e recreação.
“Será uma grande e importante área de lazer para o bairro Nova Barretos. A quadra
ganhará melhorias, o local revitalizado e iluminado, valori-

zando muito o bairro”, afirmou
o prefeito Guilherme Ávila.
Para a realização das
obras, algumas espécies de árvores inadequadas para o local foram removidas e, após a
instalação dos equipamentos
da academia e a conclusão da
reforma da quadra, será feita a recomposição da arborização com critérios técnicos
em pontos estratégicos, com
espécies adequadas, que não
prejudiquem a visibilidade e
iluminação do local.

Terminam domingo
inscrições para 450 vagas
do Programa Novotec
Expresso em Barretos
São mais de 20 mil vagas no Estado para
cursos rápidos e gratuitos que oferecem novas
oportunidades de profissionalização para
os jovens do Ensino Médio Estadual

O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
está com 450 vagas para cursos
rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa
Novotec Expresso, na região de
Barretos. O aluno pode se inscrever até o próximo domingo, dia 9 de fevereiro, pelo site
www.novotec.sp.gov.br.
O objetivo do programa é
oferecer ao estudante qualificação profissional de qualidade
pelo Centro Paula Souza, aumentando suas chances de empregabilidade. No Novotec Expresso, a
carga horária total é de 200 horas/
aula feitas em um semestre, de
forma presencial, em áreas como
TI, turismo, marketing, gestão e
negócios, entre outras.
O programa Novotec é voltado aos alunos do ensino médio da rede pública e traz cursos
que foram desenvolvidos para
alinhar as demandas atuais do
mercado de trabalhocom as necessidades dos jovens por profissionalização mais rápida.
Serão priorizados estudantes mais próximos das escolas, que ficam a menos de
2km do local do curso,além

da igualdade de gênero nas
turmas. Não haverá vestibulinho como forma de seleção.
São 31cursos oferecidos
pelo Novotec Expresso: Edição
de Vídeo – Youtuber, Desenvolvimento de Jogos Digitais, Computação na Nuvem, Programação
Básica para Android, Segurança Cibernética Básica, Suporte
a Softwares de Gestão Empresarial, Criação de Sites Plataformas Digitais, Marketing Digital,
Montagem e Manutenção de Microcomputadores, Introdução à
Robótica (Programação Arduíno), Design de Experiência do
Usuário, Desenho no AutoCAD,
Gestão de Pequenos Negócios,
Operador de áudio, Ajudante de
Laboratório Químico, Assistente
em Banco de Dados, Auxiliar de
Logística, Excel Aplicado à Área
Administrativa, Práticas de Gestão de Pessoas, Design de Moda,
Produção artesanal de derivados
de leite, Gestão de Propriedades
Rurais, Horticultor Orgânico,
Monitor de Turismo Corporativo, Monitor de Turismo Cultural,
Monitor de Turismo Rural, Organização de Eventos, Monitor
de Recreação, Confeitaria, Panificação e Técnicas de Vendas.

Alunos das redes municipal e
estadual de ensino voltaram às aulas
Os dirigentes, professores e
funcionários das unidades escolares municipais receberam,
na última segunda-feira, 3 de
fevereiro, mais de treze mil
alunos para as atividades educacionais programadas para os
três segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e
Ensino Fundamental 2.
São 5.800 alunos na Educação Infantil distribuídos em
29 unidades. Já o Ensino Fundamental 1 (primeiro ao quinto Ano) totaliza 6.500 alunos
e no Fundamental 2 do (sexto
ao nono Ano) são 800 estudantes, frequentando 21. Por fim
no Programa EJA (Educação
de Jovens e Adultos), são 613
jovens e adultos matriculados.
O calendário escolar de
2020 aponta que serão cem
dias letivos no primeiro semestre e outros cem dias no
segundo. As aulas terminam
dia 18 de dezembro. Está previsto recesso escolar de 6 a 19
de julho; de 24 a 28 de agosto
e de 21 a 31 de dezembro.
REDE ESTADUAL
A rede estadual de ensino

oferece inaugura em 2020 o
novo calendário escolar com
mais períodos de recesso. Haverá a introdução de mais dois
novos recessos, um ao final do
primeiro bimestre e outro no
terceiro bimestre. As férias do
segundo e do quarto bimestre
ficam mantidas.
O objetivo da mudança é organizar o calendário

e o planejamento das atividades pedagógicas, além de
garantir que docentes que
atuam nas redes estadual e
municipais consigam conciliar os períodos de recesso
escolar e férias.
CALENDÁRIO
ESTADUAL
- Início do ano letivo: 3 de fevereiro

- Período primeiro recesso
(fim do primeiro bimestre):
entre 20 e 24 de abril
- Período das férias (fim do
segundo bimestre): entre 10 e
26 de julho
- Período segundo recesso
(fim do terceiro bimestre): entre 13 e 16 de outubro
- Encerramento do ano letivo:
a partir de 23 de dezembro

Fundo Social abre inscrições e anuncia novos cursos
O Fundo Social de Solidariedade de Barretos está com
inscrições abertas para seus
cursos e a novidade para este
ano são duas novas turmas:
comida de boteco e chocolate, que atende a crescente demanda do mercado.
O curso de comida de boteco terá duração de cinco
meses e será ministrado na segunda-feira, pela manhã. Já o

curso de chocolate tem aula
marcada para a quarta-feira,
no período da manhã.
Já conhecidos, os cursos
de panificação e salgado continuam e terão aulas na segunda e quarta-feira, no período
da tarde, respectivamente.
O curso de Assistente de Cabeleireiro será realizado todas as
quartas e quintas-feiras, com horário ainda a ser definido.

As aulas serão ministradas
na sede do CEMUP (Centro
Municipal Profissionalizante), localizado na Avenida 3
entre ruas 30 e 32.
O Polo da Construção Civil tem as aulas ministradas
na sede do CEMEJA (Centro
Municipal de Educação de Jovens e Adultos), e as vagas estão abertas.
Para realizar a inscrição no

curso desejado basta se dirigir
a sede do FSS, na rua 26, 929,
entre as avenidas 25 e 27, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16
horas. O munícipe deve estar
munido do xerox de seu RG e
comprovante de residência.
Qualquer dúvida é só telefonar para (17) 3323-4649. As
aulas dos cursos promovidos
pelo Fundo Social terão início
no mês de março.
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Carnaval é reconhecido como patrimônio
imaterial do Estado de São Paulo
O carnaval de São Paulo é,
a partir de agora, oficialmente, patrimônio. A Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo publicou
em Diário Oficial do último dia
5, a aprovação do registro das
Práticas Carnavalescas do Estado como patrimônio imaterial.
Unânime na decisão, o Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat)
votou o parecer na reunião da
última segunda-feira (3).
O parecer do órgão concluiu
que as práticas carnavalescas
traduzem saberes, fazeres e uma
identidade coletiva, que criam
relações de pertencimento.
“O Condephaat dá sequência ao trabalho fundamental de
reconhecer e proteger o patrimônio imaterial de São Paulo
com o registro das expressões

artistas ligadas ao Carnaval, que
são inúmeras, muito potentes e
constituem marcas do patrimônio cultural do Estado. Estamos
valorizando a cultura popular e
tradicional de São Paulo, que
é um vetor de identidade e de
desenvolvimento”, afirma o Secretário de Cultura e Economia
Criativa, Sérgio Sá Leitão.
As justificativas do Condephaat para a aprovação do reconhecimento consideram que as
escolas de samba são territórios

onde se concentram práticas
culturais coletivas ligadas ao
samba e à produção do Carnaval; que as Escolas surgem a
partir dos cordões, que se configuraram como as primeiras organizações da prática do samba
em formato de procissão; que
estes lugares são, historicamente, locais de sociabilidade de
camadas mais populares, principalmente negros, que encontraram uma forma legítima de
realizar suas práticas.

Atividades práticas de cursos
do Unifeb são apresentadas e
desenvolvidas com estudantes
Conhecer melhor a profissão, colocar a “mão na massa” e
aprender em atividades práticas,
e ter contato com os laboratórios.
Tudo isso e muito mais
acontece durante encontros
dos estudantes com os cursos
do Unifeb de Educação Física,
Engenharias (Ambiental, de
Alimentos, Civil, Elétrica, Química, Mecânica e de Produção),
Ciências Biológicas, Física Médica e Química Tecnológico.
São dias de vivência prática como profissional da área,
que começaram na última
quarta-feira (5) e segue até
o próximo dia 11, no centro
universitário. Os interessados
podem se inscrever pelo (17)
3321 6411 ou pelo WhatsApp
(17) 99124 3823.

“Um dia como Engenheiro UNIFEB” (Todos os cursos
das engenharias)
Data: 11 de fevereiro
Horário: 19h30
Local: FABLAB - FEB 360º
“Um dia como Física Médico
- UNIFEB”

Data: 11 de fevereiro
Horário: 19h30
Local: FABLAB – FEB 360º
“Um dia como Químico Tecnológico – UNIFEB”
Data: 11 de fevereiro
Horário: 19h30
Local: FABLAB – FEB 360º
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Uso da camisinha é ignorado por 36% dos jovens brasileiros
Ao passo que o contágio
por Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs) cresce
no país, 36% dos jovens brasileiros, com idade entre 15 e
24 anos, não usam camisinha
durante as relações sexuais.
É o que aponta a última
Pesquisa de Conhecimentos,
Atitudes e Práticas na População Brasileira, a PCAP, publicada pelo Ministério da Saúde.
Em dados específicos, o
número de pessoas infectadas
pelo HIV no Brasil aumentou
em 21% nos últimos 10 anos.
No entanto, entre jovens com
idade de 15 a 24 anos, a porcentagem de aumento de casos da doença, no mesmo período, foi de 85%.
A coordenadora-geral de
vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis do
Ministério da Saúde, Angélica Espinosa Miranda, acredita
que as ISTs não causam mais
preocupação aos jovens.
O uso da camisinha, por
exemplo, deixou de ser uma
prática constante, o que contribuiu, segundo ela, para o au-

mento de casos das Infecções
Sexualmente Transmissíveis.
“As ISTs são doenças antigas e começaram a ter alguma
repercussão maior no início
da epidemia da Aids, que também é uma IST. Os números
da epidemia da Aids, com a
gravidade dos sintomas, fizeram com que as pessoas tivessem mais medo de pegar
a doença ou de pegar qualquer outra IST. Só que essa
geração mais jovem não teve
contato com aqueles casos tão
pesados da Aids do início da
epidemia. Assim, você acaba
sendo displicente no uso da
prevenção. As pesquisas mostram que os jovens perderam
o medo da contaminação por
uma IST e acabam não usando tanto o preservativo.”
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
todos os dias, um milhão de
novos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis são
contabilizados no mundo.
Muitas vezes silenciosas,
as ISTs podem ficar meses, ou
até anos, sem apresentarem si-

Empresas aproveitam
fim da homologação em
sindicatos e dão golpe
nos trabalhadores
nais e sintomas. Caso não sejam diagnosticadas e tratadas,
podem trazer graves complicações para a saúde das pessoas,
como infertilidade, câncer ou
até mesmo a morte.
É o que explica Artur Kalichman, médico sanitarista
do Centro de Referência e
Treinamento em IST/Aids de
São Paulo.
“Muitas das Infecções Sexualmente
Transmissíveis
não têm sintomas, é como se
a pessoa não sentisse nada.
Não tem corrimento, não tem
úlcera, não tem nada, ou seja,
não tem doença. Mas, a pessoa

foi infeccionada, foi infectada
por alguma IST. A camisinha
é a melhor estratégia que tem,
porque ela protege praticamente de todas as ISTs, senão
100% delas adiciona uma proteção enorme para as pessoas
e protege da gravidez também,
não tem efeito colateral”.
O Ministério da Saúde, junto às secretarias de Estados e
municípios, distribui preservativo gratuitamente em todas as
unidades do Serviço Único de
Saúde, o SUS. Somente este ano
já foram distribuídas quase 470
milhões de unidades de camisinhas masculinas e femininas.

TEBE incentiva seus colaboradores e usuários das rodovias
a participarem da campanha “Adote uma Árvore”

Eloilton e sua mãe Cecília adoraram o viveiro da concessionária
e levaram aproximadamente 10 mudas de árvores frutíferas

Nesta semana, usuários das
rodovias administradas pela
TEBE, solicitaram mudas de
árvores frutíferas e nativas, contribuindo para a continuidade da
campanha. A ação conta com a
parceria da ARTESP (Agência
Reguladora de Transportes do
Estado de São Paulo). O intuito
da campanha é estimular a comunidade a realizar uma reflexão sobre a importância da preservação
florestal e da recuperação de árvores nativas e frutíferas, além de
estimular uma ação de conscientização ambiental. Quem tiver interesse em apoiar essa campanha
e adotar uma árvore, pode procurar a TEBE que está localizada na
Rodovia Brigadeiro Faria Lima,
km 382+982m, sentido norte, no
município de Bebedouro. A solicitação pode ser feita pelo telefone (17) 3344-0011.

Saiba os riscos causados pelo vírus HIV
HIV é a sigla em inglês do
Vírus da Imunodeficiência Humana. Causador da AIDS, ele
ataca o sistema imunológico e
compromete a defesa do organismo contra doenças.
A capacidade de multiplicação do vírus dentro do organismo
é cinco vezes maior do que a das
células de combate do sistema
imunológico do indivíduo.
No mesmo espaço de tempo, o vírus consegue multiplicar
de 2 milhões para 10 milhões,
e o organismo consegue produ-

zir só 2 milhões. Por isso, que o
vírus vence e a pessoa entra no
processo da AIDS. E, geralmente, quando está no processo da
AIDS, o indivíduo entra já na
fase terminal da doença.
O Brasil registrou 43.941 novos casos de HIV e 37.161 casos de
AIDS, em 2018, ano do último levantamento do Ministério da Saúde.
Ter HIV não é a mesma coisa
que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e desenvolver a
doença. Isso explica a diferença

no número de registros de infecção por HIV em relação às notificações de AIDS.
Desde 2013, o Brasil universalizou o tratamento para todos os
portadores do vírus e passou, então, a apresentar uma diminuição
nos casos de desenvolvimento da
doença em pessoas infectadas. Entre 2012 e 2018, os casos de AIDS
apresentaram uma queda de 16,8%.
Dos casos de infecção pelo
HIV registrados em 2018, o Sudeste aparece em primeiro lugar,
com 37,7% dos registros. Em

último, está o Centro-Oeste com
apenas 8,2% dos casos. Nordeste, Sul e Norte representam 24%,
17% e 11% dos registros do ano,
respectivamente.
Em relação às faixas etárias,
a maior parte dos casos de HIV
se concentra nas pessoas com
idade de 20 a 34 anos, que representam 52,7% dos registros.
O Brasil oferece tratamento de
HIV gratuito por meio de toda a rede
do Sistema Único de Saúde, o SUS.
A transmissão do HIV acontece por meio do sexo vaginal,
oral ou anal desprotegido, compartilhamento de seringas com
pessoas contaminadas, contato
com sangue infectado e também
da mãe para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação.
É importante saber que não
pega pelo ar; pelo contato com
suor ou lágrima; por meio de picadas de inseto, aperto de mão, abraço, beijo no rosto ou na boca; compartilhamento de sabonete, toalha,
lençóis, talheres e copos; por usar
o mesmo assento de ônibus, piscina ou banheiro; na doação de
sangue; na masturbação a dois; ou
mesmo durante o sexo, desde que
com o uso de preservativo.
A camisinha é o único método que previne o contágio por
todas as ISTs. Use camisinha
e se proteja do HIV e de outras
infecções, como Sífilis e Hepatites. Sem camisinha, você assume
esse risco. Para mais informações, acesse: saúde.gov.br/ist.

Empresários sem escrúpulos estão aproveitando o fim da
obrigatoriedade da homologação da rescisão do contrato de
trabalho nos sindicatos das categorias para dar golpes nos trabalhadores e nas trabalhadoras.
Alguns estão fazendo os
trabalhadores assinarem a rescisão sem receber as verbas
trabalhistas.
O golpe é simples. Dias depois de demitido, o trabalhador é chamado para ‘assinar
a rescisão’. Quando chega no
departamento pessoal é informado que tem de assinar para
sacar o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS)
e dar entrada no seguro-desemprego e que a empresa irá
depositar as verbas rescisórias
nos próximos dias, mas não
depositam, denunciou o advogado Sérgio Batalha ao jornal
O Dia, do Rio de Janeiro.
Segundo ele, “quando o
empregado entra com o processo na Justiça do Trabalho
[para receber], ela [a empresa]
alega que pagou as verbas rescisórias ‘em espécie’, ou seja,
em dinheiro”.
Este golpe é possível porque
a reforma Trabalhista do ilegítimo Michel Temer, aprovada
pelo Congresso Nacional, acabou com a exigência que consta
em artigo 477 da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), que
estabelecia que o pedido de demissão ou o recibo de quitação
de rescisão do contrato de trabalho firmado pelo trabalhador,
com mais de um ano de carteira
assinada, só seria válido quando
feito com a assistência do sindicato da categoria.
O papel do sindicato, garantido na CLT, era checar se
os valores estavam corretos, se
a empresa tinha alguma pendência com o trabalhador ou
trabalhadora, pedir documentos
comprovando os depósitos na
conta individual do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e o pagamento das verbas rescisórias.
Desde que a Lei nº 13.467/17
entrou em vigor, em novembro
de 2017, a CUT vem orientando
as trabalhadoras e os trabalhadores que se sentirem prejudicados
ou tiverem dúvidas em relação
às contas e ao fim do contrato
de trabalho, a procurarem seus
sindicatos para buscar auxílio
jurídico especializado.
A lei de Temer não é motivo
para o trabalhador não procurar o sindicato quando se sentir
prejudicado ou tiver dúvidas,
afirma o secretário de Relações
do Trabalho da CUT, Ari Aloraldo do Nascimento.

“O sindicato existe para
defender seus direitos. Recorra ao seu sindicato para
tirar dúvidas, pedir ajuda ou
lhe orientar sobre como fazer nessas horas. Uma coisa é
certa: não assine a homologação sem receber. Jamais faça
isso”, alerta.
Na entrevista ao O Dia, o
advogado Sérgio Batalha foi
na mesma linha de raciocínio
e alertou: “O trabalhador não
deve assinar o Termo de Rescisão do contrato de trabalho sem
ter recebido as verbas nele discriminadas, pois o termo tem a
natureza jurídica de um recibo
de quitação. Ou seja, se o valor
líquido das verbas rescisórias
discriminadas for de R$ 5 mil,
por exemplo, quando o trabalhador assina o termo dá um recibo
de R$ 5 mil ao empregador”.
E para não cair no golpe de
assinar e não receber a rescisão
para acelerar o recebimento do
FGTS e da entrada no seguro-desemprego, a solução é fazer
uma ressalva no próprio termo
de rescisão, esclarecendo que
não recebeu as verbas nele discriminadas, orienta o advogado.
Na avaliação do secretário
de Relações do Trabalho da
CUT, Ari Aloraldo do Nascimento, a nova lei trabalhista
tirou direitos dos trabalhadores, beneficiou empresários e
ainda abriu essa estrada para
patrões sem escrúpulo deixarem até de pagar as verbas rescisórias, tirando o papel legal
dos sindicatos de acompanhar
as homologações.
“É por isso que tanto Temer quanto o atual governo
de Jair Bolsonaro atuam para
enfraquecer os sindicatos que
trabalham para impedir golpes como esse e garantir este
e todos os outros direitos da
classe trabalhadora”.
O trabalhador não pode se
deixar enganar e tem de saber
que pode contar com o seu
sindicato para ajudá-lo nessa e
em todas as lutas que precisar
enfrentar, independentemente
das medidas tomadas por esses
governos pró-empresariado,
reforça Ari.
O prazo limite que a empresa tem para pagar as indenizações previstas em contrato é de até dez dias. O mesmo
período máximo vale para o
envio dos documentos que
comprovam o fim do vínculo com a empresa aos órgãos
competentes.
Os documentos são Guia
de Recolhimento Rescisório do
FGTS (GRRF) e Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged). (Fonte: Contraf)
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Aposentado que ganha mínimo recebe novo
piso de R$ 1.045 a partir de 19 de fevereiro
Os aposentados e pensionistas do INSS que ganham
um salário mínimo vão começar a receber a partir de 19 de
fevereiro o valor do novo piso
nacional, de R$ 1.045.
O pagamento começa no dia
19 e vai até 6 de março. A data
dos depósitos varia de acordo
com o número final do benefício, excluindo-se o dígito.
No pagamento referente ao
mês de janeiro (que segue até
esta sexta-feira, dia 7, dependendo do número do benefício),
aposentados e pensionistas recebem um benefício menor, de R$
1.039. Em 14 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou
que corrigiria os valores pela inflação real, aumentando o salário
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mínimo para R$ 1.045, por meio
de outra medida provisória. A
nova MP foi publicada na sexta-feira (31), com validade a partir
de fevereiro. Assim, o novo piso
só cairá na conta no calendário
de pagamentos do INSS de fevereiro, com depósito entre o dia 19
deste mês e 6 de março.

Calendário de pagamentos
As datas de pagamento
variam conforme o valor a
ser recebido e o número final
do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se
o número é 123.456.789-0,
desconsidere o 0 (dígito). O
número final é 9.

Dia da Internet Segura alerta
para cibercrimes contra crianças
O Dia da Internet Segura
(conhecido também como Safer Day) será comemorado este
ano em 11 de fevereiro. O Safer
Day foi criado pela Rede Insafe
e reúne atualmente mais de 140
países com o objetivo de mobilizar usuários e instituições no
uso livre e seguro da rede.
A discussão sobre o tema
é vasta, já que uma pesquisa
realizada pelo Google revelou que 40% dos pais dizem
temer o contato dos pequenos
com estranhos.
De acordo com Fernando
Collaço, head de conteúdo e comunicação da PlayKids , uma
das líderes globais em conteúdo educativo para crianças, os
perigos não param por aí.
“As possibilidades da internet são infinitas e devemos
considerar que é uma rede na
qual as crianças podem encontrar de tudo. Podem ter contato com pessoas desconhecidas

e conteúdo inadequado, até
sofrer cyberbullying e outros
tipos de ataque”, diz Collaço.
Apesar disso, é comum
vermos casos de crianças soltas na imensidão digital. De
acordo com um estudo realizado pela Kaspersky, 52%
dos pais não veem necessidade em regular a atividade online de seus filhos. A responsabilidade para que a internet
se torne um meio seguro para
as crianças é de todos.
“Muitas vezes os adultos
enxergam a internet apenas
como uma fonte de entretenimento e acabam não se atentando aos riscos iminentes. Praticar o diálogo dentro de casa é
importante, incluindo o quanto
antes a educação digital na rotina dos filhos”, reforça Collaço.
Os nascidos na chamada
Geração Z têm sua vida toda
pautada em tecnologia, por
isso é um caminho sem vol-

ta que as crianças usem cada
vez mais a internet para tudo,
desde entretenimento e uso de
redes sociais, até trabalhos escolares ou na sala de aula.
Dentro desse cenário, é
importante que os pais saibam
direcionar os melhores conteúdos para os filhos.
“A saída não é negar o
uso da internet ou proibir. Vivemos em uma era de completa transformação digital e
as crianças vão usar tablets,
celular e computadores cada
vez mais cedo. O que é fundamental é o direcionamento
pelos pais para aplicativos
específicos para crianças, por
exemplo. Os pais e responsáveis têm esse papel de mediar
o uso da tecnologia e guiar os
pequenos, que ainda não têm
discernimento para entender
esses perigos e algumas consequências do uso indevido da
internet”, pontua o executivo.

DPVAT

Procon-SP quer saber qual a percepção
do consumidor quanto a este seguro
O @proconsp, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, disponibilizou em seu site um
questionário contendo oito perguntas relacionadas ao DPVAT. O objetivo é identificar a percepção do consumidor com relação a este seguro
obrigatório. A pesquisa quer detectar principalmente se o consumidor conhece este seguro, se
sabe para que serve e se acha que a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser do proprietário. O resultado da pesquisa, que é uma ação
realizada pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção de Defesa do Consumidor (EPDC do Procon-SP), servirá de parâmetro para desenvolver ações como: elaboração
de materiais educativos, orientações em cursos e outras ações pertinentes para esclarecer dúvidas do consumidor referentes ao tema pesquisado.

Abertas, inscrições para o Fies devem ser
feitas por conta única de acesso do governo
Período para concorrer a uma das 70 mil vagas vai até 12 de fevereiro
As inscrições para o Fundo
de Financiamento Estudantil
(Fies) estão abertas até 12 de
fevereiro. Com novidade. O
Fies será o primeiro programa
de acesso à educação superior
com uso da conta única de
acesso do governo federal.
Para pleitear o financiamento em uma das 70 mil vagas ofertadas neste semestre,
o estudante deverá acessar
sua conta pelo portal gov.br
ou criar uma conta.
Logo no acesso ao portal do
Fies, será indicada a necessidade de fazer a conta. O partici-

pante será redirecionado para o
site do governo federal e, após
o login ou a criação da senha,
voltará para o site do programa
de financiamento estudantil.
A medida faz parte do plano
de transformação digital do governo Jair Bolsonaro. A ideia é
simplificar a vida do cidadão,
com um login (o número do Cadastro de Pessoa Física - CPF)
e uma senha para todos os serviços da administração pública.
O CRONOGRAMA DO
FIES É O SEGUINTE:
- divulgação dos resultados:
26 de fevereiro;

- complementação da inscrição
no Fies Seleção pelos candidatos pré-selecionados na modalidade Fies: 27 de fevereiro até
as 23h59 de 2 de março;
- pré-seleção em lista de espera: 28 de fevereiro até as
23h59 de 31 de março.
O programa está dividido
em duas modalidades: tem o
Fies, a juros zero para quem
mais precisa (renda familiar de
até três salários mínimos por
pessoa) e o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies),
para renda familiar per capita
de até cinco salários mínimos.
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BEC poderá ter banco completo na partida desta sexta contra Capivariano

A equipe do Barretos EC
poderá ter, pela primeira vez,
nesta sexta-feira, dia 7, às 20 horas, diante do Capivariano FC,
o banco de reservas completo
e com mais opções de substituição para o treinador Ricardo
Moraes montar a sua equipe.

Após regularizar a ata de
eleição, na última terça-feira,
dia 4, e apresentar para a Federação Paulista de Futebol, o
gerente de futebol, Luis Eduardo Cortillazzi, iniciou a geração
dos contratos e dos boletos, que
deveriam ser pagos até nesta

quinta-feira (6) e apresentado na
Federação Paulista de Futebol.
A previsão é a de que mais
cinco atletas deverão estar à
disposição do treinador Ricardo Moraes, na partida desta
sexta, frente sua torcida, no
Estádio Fortaleza.

Governo do Estado abre inscrições
para Corrida da Mulher São Paulo
Interessadas devem se cadastrar pelo site
oficial da competição no site www.corridadamulhersp.com.br
Por meio da Secretaria de
Esportes, o governo do Estado de São Paulo iniciou na última terça-feira (4) as inscrições para a Corrida da Mulher
SP, evento que ocorre no dia
8 de março, com trajetos de 5
e 10 km e uma programação
completa em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher.
O site oficial para inscrições é www.corridadamu-

lhersp.com.br. O valor é de
R$ 30 por participante, valor
que será doado à Defesa Civil
do Estado para a aquisição de
kits de higiene feminina.
Cerca de 15 mil pessoas,
entre pessoas do interior e da
capital, devem participar do
evento, que ocorre na região do
Ibirapuera, em São Paulo, com
largada e chegada no Obelisco.
Cada inscrita receberá um kit

contendo camiseta, chip, número do peito, viseira, sacola feminina e itens femininos. Os kits
deverão ser retirados no Ginásio
do Ibirapuera nos dias 5, 6 e 7 de
março, das 9 às 19 horas.
Além das provas, a Corrida da Mulher SP vai contar
com ações de saúde, solidariedade e atrações culturais
voltadas especialmente ao público feminino.

