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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 03 DE JANEIRO

R$  4,054
Dólar Comercial Venda R$  4,055

Cotações 
FinanCeiras

Mais de 15 mil eleitores de 
Barretos e Colômbia, cadas-
trados na 21ª Zona Eleitoral, 
que não conseguiram realizar 
a biometria, tiveram os títulos 
eleitorais cancelados pela Jus-
tiça Eleitoral. Porém, os títulos 
eleitorais poderão ser regulari-
zados a partir da próxima terça-
feira, 7 de janeiro. O período 
para regularização se estende 
até o final de abril de 2020.

Segundo Alessandra Ta-
marozi, chefe do Cartório 
Eleitoral de Barretos, para 
regularizar o título cancela-

do, o eleitor pode agendar 
seu atendimento pelo site do 
TRE-SP ou ir diretamente no 
Cartório Eleitoral, que fica 
localizado na avenida 15 en-
tre ruas 18 e 20, número 749. 

Os documentos exigidos 
são comprovante de endere-
ço, documento de identifica-
ção e título eleitoral, se tiver.

Neste mês de janeiro, o 
cartório vai funcionar das 12 
às 17 horas, entre segunda e 
sexta-feira e, de fevereiro até 
o final de abril, o horário será 
das 12 às 18 horas.

Título eleitoral cancelado 
pode ser regularizado a 

partir da próxima terça-feira

O Poço dos Desejos do North 
Shopping Barretos se tornou fonte 
de renda para a Sociedade de São 
Vicente de Paulo, uma entidade 
que tem como missão a caridade, 
abrandando o sofrimento de 
pessoas em situação de rua, de 
famílias em situação de risco 
social, de pessoas carentes não 
apenas de bens materiais, mas 
também de conforto para questões 
da alma. Todo valor apurado com 
as moedas jogadas até neste  
domingo, dia 5, será entregue aos 
Vicentinos na próxima segunda-
feira, dia 6, às 12h30, logo após 
o sorteio da Campanha de Natal 
“A Magia Está em Suas Mãos”.

O presidente Jair Bolsonaro 
editou medida provisória (MP) 
aumentando o salário mínimo de 
R$ 998 para em R$ 1.039, desde a 
última quarta-feira, 1º de janeiro. O 
novo valor corresponde ao reajuste 
da inflação do ano, que encerrou 
2019 em 4,1%, segundo o Índice 
Nacional do Preços ao Consu-
midor (INPC), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). É a primeira vez 
na história que o salário mínimo ul-
trapassa a faixa de R$ 1 mil desde 
o início do Plano Real, em 1994. 

PÁGINA 03

O bordão ano novo, vida 
nova é repetido a cada reinício 
de ciclo e cuidar da saúde é 
uma das atitudes que devem 
ser priorizadas.

Alimentação saudável e 
uma rotina de prática de ati-
vidades físicas para sair do 

sedentarismo são essenciais, 
porém, alguns exames de ro-
tina podem ajudar a garantir 
que tudo está indo bem.

"Festas de final de ano 
são terríveis, há uma intensa 
sobrecarga no organismo. A 
bebida, por exemplo, ocasiona 

descompensação da glicemia, 
agrava problemas cardiológi-
cos e psiquitátricos", relatou 
o médico Cesar Maurício da 
Silva, especialista em medici-
na de emergência do Hospital 
de Amor Nossa Senhora.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Prefeitura quer ajuda da iniciativa privada 
para restaurar prédio do Cine Barretos

O secretário municipal de 
Cultura, João Batista Chicalé, 
confirmou nesta sexta-feira (3) 
que o prédio do antigo Cine 
Barretos e, atualmente, Centro 
Cultural Osório Falleiros da 
Rocha, fechado há quase dois 

anos por problemas estrutu-
rais, depende de investimentos 
da iniciativa privada para ser 
restaurado e reaberto.

“Depende apenas de ver-
ba. Para isso, a gente fez um 
projeto. A prefeitura não tem 

condições no momento, mas a 
gente fez esse projeto, que foi 
aprovado no Proac, e creio que 
até abril a gente consiga captar 
essa verba para poder fazer o 
Cine”, afirmou Chicalé.

O superaquecimento de 
um celular que estava carre-
gando provocou incêndio em 
um apartamento na manhã de 
quinta-feira (2), em Santos, no 
litoral de São Paulo. Segundo o 
Corpo de Bombeiros, um grupo 
de turistas deixou o aparelho 
carregando no cômodo e saiu. 
Ao voltarem, o apartamento já 
estava em chamas. Apesar do 
susto, ninguém ficou ferido.

O apartamento, no bairro da 
Pompeia, estava alugado para tu-
ristas que passariam a temporada 
na praia. “Eles acabaram deixan-
do o celular carregando em cima 

de um colchão e saíram. E estava 
muito calor, então as paredes 
aquecem e fica propício para 
isso”, disse o cabo Pontes, do 
Corpo de Bombeiros de Santos.

“É uma sequência de coi-
sas, mas podemos dizer que 
deu um curto-circuito: um 
colchão cheio de espuma pode 
ter dado uma fagulha. É que 
nem você deixar o carregador 
ligado na tomada sem o celu-
lar, além de dar choque pode 
ocasionar um incêndio tam-
bém, porque é quente e está 
passando energia”, completa. 
(Imagem: Reprodução)

IMAGEM DO DIA

A redação do Jornal O Povo recebeu, nesta sexta-feira (3), a foto de um cidadão vasculhando 
a lixeira de uma residência, a procura de alimentos. Isso mostra o cenário em que vivemos em 
Barretos, bem como em todo o país. “Seria muito bom que houvesse uma reflexão por parte dos 
políticos, para que realizem algo na área social, para que esta triste realidade seja cada vez menos 
recorrente”, foi o comentário feito pelo leitor que solicitou que sua identificação fosse preservada.

A realidade atual do 
brasileiro e de um barretense

Janeiro e os cuidados para 
depois dos excessos das festas

Salário mínimo é de 
R$ 1.039 em 2020

Moedas do Poço 
dos Desejos do 

North Shopping 
serão entregues 
aos Vicentinos 

na próxima 
segunda-feira

FÉRIAS QUENTES
Celular superaquece e causa incêndio 

que destrói parte de apartamento em Santos



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

O ano de 2019 foi de gran-
des conquistas para o Brasil. 
Medidas importantes pro-
postas pelo Executivo foram 
aprovadas pelo Congresso 
Nacional, como a reforma da 
previdência, a lei da liberda-
de econômica, normas que 
modernizam a segurança do 
trabalho, e também o fecha-
mento de acordos comerciais 
internacionais, como o entre o 
Mercosul e a União Europeia.

A agenda econômica virtu-
osa que ganhou impulso com 
o novo governo já começa 
a mostrar frutos. O PIB está 
acelerando, o varejo projeta 
o melhor natal em seis anos e 
o Brasil fechou o ano [2019] 
com 800 mil novas vagas de 
trabalho, em que pese ainda 
termos milhões de pessoas em 
busca de uma oportunidade. 
Este é o maior desafio do país.

Devemos agora olhar para 
frente e dar prosseguimento 
às medidas de ajuste fiscal 
que estão colocadas por in-
termédio das Propostas de 
Emenda Constitucional (PECs) 
enviadas ao Congresso que re-
desenham o Estado. Afinal, os 
gastos públicos ainda superam 
as receitas em mais de R$ 100 
bilhões, situação insustentável. 

O governo deve caber no 
PIB do Brasil. Além disso, é 
preciso realizar as reformas 
Administrativa e Tributária. 
Aprofundar esse conjunto de 
mudanças em curso é condição 

Virou o ano. O que o “ca-
lendário” vai mudar de verda-
de, que podemos ter certeza, é 
que é o ano de eleições muni-
cipais em todo o Brasil. Será 
um ano extremamente curto 
para as pretensões de muitos. 

Passei os últimos dias pen-
sando na minha experiência na 
política, experiência sindicalis-
ta e de conhecedor de como é a 
vida da grande maioria das pes-
soas que vive da política, vive 
para a política ou sobrevive 
do que a política e os políticos 
praticam em benefício de todos. 

Será que os dirigentes po-
líticos do nosso querido Brasil 
vão mesmo se preocupar em 
administrar o país, no caso dos 
governadores, por exemplo, ou 
vão pensar na reeleição dos 
seus prefeitos e vereadores?

Os cuidados com a boca de-
vem ser constantes, inclusive no 
período de descanso. Estamos 
no período de férias e, nesta 
época, os planos da maioria das 
pessoas inclui viagens, descanso 
e programas diferenciados.

Durante esse período, é muito 
importante redobrar o cuidado 
com a higiene bucal, principal-
mente das crianças, pois a tempo-
rada também é marcada pelo alto 
consumo de guloseimas.

Mesmo durante as férias 
é preciso manter a prática de 
cuidados bucais. Com tantas 
atividades é comum sair da ro-
tina. Vale a pena lembrar que é 
essencial fazer uma boa higiene 
dos dentes ao menos três vezes 
por dia, após as principais refei-
ções. Se possível, leve um kit 
de higiene bucal na bolsa para 
que a escovação possa ser feita 
mesmo fora de casa.

Um dos ganhadores da 
Mega-Sena da Virada 2019 
é um pecuarista, de 70 anos. 
Marcos Nonato Arraes foi um 
dos compradores das 26 cotas 
do bolão organizado pela Lo-
térica Triunfo, em Juscimeira 
(MT), a 163 km de Cuiabá. As 
dezenas sorteadas foram: 03 - 
35 - 38 - 40 - 57 – 58.

Na manhã da última quin-
ta-feira (2), o ganhador foi 
até a lotérica para agradecer a 
atendente Jaqueline Samaro, 
que registrou a aposta. Ele 
disse que é "acostumado a 
trabalhar" e só foi até a lotérica 
para agradecer a funcionária e 
prometer uma "gorjeta".

“Ela sempre me avisa so-
bre os bolões e registra meus 
bilhetes. Às vezes ela até paga 
pra mim e depois passo o di-
nheiro. Vim agradece-la e da-
rei uma gorjeta a ela”, contou.

Logo depois do sorteio, que 
aconteceu na noite dessa terça-
feira (31), a vendedora disse 
que ligou para o idoso avisando 
sobre o prêmio. “Fiquei muito 
feliz por ele”, ressaltou.

O pecuarista pagou R$ 
107,94 pelo bilhete e, assim 
como os outros apostadores 
do bolão, ele deve receber 
um prêmio de cerca de R$ 2,9 
milhões pela cota comprada.

A aposta, de 11 números, 
custou R$ 2.806,44, e foi feita 
no dia 5 de dezembro.

Essa é a primeira vez que 
o pecuarista ganha na loteria. 

paulo skaf, presidente da Fiesp e do ciesp

o nosso ano de 2020
Conhecendo de perto diver-

sas administrações públicas, 
não dá para acreditar que as 
coisas vão andar como deve-
riam. Cheguei à conclusão que 
o tempo até nas eleições de 
outubro, será curto demais para 
que os administradores públi-
cos tentem fazer muita coisa. 

Vamos ter que esperar os no-
vos ocuparem suas cadeiras nas 
prefeituras e nas câmaras muni-
cipais em 2021, para vermos o 
que “os novos” têm a oferecer 
para a população em geral. 

Com tantas novidades, 
agora temos as redes sociais 
bombando, como dizem os 
mais novos, por isso, não vejo 
coisas fáceis nos próximos 
meses até outubro chegar. 

Temos que fazer muito 
mais. Ouvir, ouvir e ouvir. 

Ler e acreditar em tudo o que 
escrevem não será suficiente.

Vamos aguardar. 2020 já 
começou. É só esperar pra ver.

Luiz carlos anastácio - paçoca
Sindicalista e ex-presidente da 
Câmara Municipal de Barretos

não descuide da saúde 
bucal durante as férias

O período de férias também 
é importante para prestar mais 
atenção na hora em que as crian-
ças escovam os dentes, princi-
palmente após o consumo de 
alguns alimentos que dificultam 
a escovação e geram bactérias 
responsáveis pelas cáries, como 
os açucarados e gordurosos. 

Outra dica importante é 
aproveitar o tempo de folga 
para agendar uma consulta ao 
dentista e realizar um check-up 
completo, evitando assim pos-
síveis complicações antes de 
voltar às atividades cotidianas.

Para passar as férias com a 
saúde bucal em dia, separamos 
três passos importantes:

1. Escove os dentes no 
mínimo três vezes por dia 
– A escovação deve ser feita 
sempre após as principais re-
feições, com escova de cerdas 
macias, arredondadas e cabeça 

pequena para não traumatizar 
gengiva, bochechas e língua, 
e facilitar a limpeza dos den-
tes posteriores. Não esqueça 
do fio dental, que deve ser 
passado entre todos os dentes 
sempre após a escovação;

2. Não abuse de doces e 
refrigerantes – Mesmo nas 
férias, não deixe de optar por 
alimentos ricos em fibras e 
grãos, frutas, verduras e le-
gumes. Consuma alimentos 
açucarados com cautela, pois 
eles podem provocar cáries e 
inflamação na gengiva;

3. Em casos de traumas, 
procure um especialista – 
Nos casos de traumatismo 
dentário é importante agir nas 
primeiras horas e procurar 
um dentista com urgência. 
Nas ocorrências mais graves, 
como a quebra de um dente, 
pegue o fragmento do dente 
e coloque-o num frasco com 
água até chegar ao consultório.

Pecuarista ganhador da Mega da 
Virada vai na lotérica agradecer a 
funcionária que registrou o bilhete 

em MT: 'Darei uma gorjeta a ela'

Ele é morador de Juscimeira há 
40 anos e o plano é continuar 
na cidade, segundo ele. “Tenho 
minha família aqui, então vou 
ver com eles o que faremos 
com o dinheiro. Ainda não 
decidi”, disse.

Ele disse que joga há muito 
tempo e o segredo é sempre 
acreditar e apostar. "A emoção 
não tem, a gente é acostumado 

a trabalhar, faz parte. Velho 
não pode ter emoção, porque 
se tiver, morre. Jogo há muito 
tempo", afirmou.

Além do bolão, outras três 
apostas acertaram as seis deze-
nas: duas de São Paulo e uma de 
Criciúma (SC). Cada uma das 
quatro vai receber cerca de R$ 
76 milhões. (Foto: Ianara Gar-
cia, TV Centro América - G1)

o Brasil em 2020: 
no rumo do crescimento

para garantir que as conquistas 
recentes não se perderão.

Em 2020, a economia brasi-
leira vai estar em um momento 
ímpar da nossa história. Final-
mente iniciaremos o ano com 
inflação sob controle, ainda que 
os preços da carne e da gasolina 
estejam altos, câmbio alinhado e 
juros baixos, o que é fundamental 
para qualquer projeto de cresci-
mento sustentável. Com os juros 
mais baixos, o dólar estável em 
torno de um patamar de R$ 4 e a 
consolidação do equilíbrio fiscal, 
este cenário positivo tende a se 
manter por alguns anos.

Os indicadores econômicos 
e setoriais apontam para uma re-
tomada lenta, porém consistente, 
especialmente a partir do mês de 
agosto. Já vemos os resultados 
práticos desse movimento, com a 

previsão do PIB para 2019 tendo 
sido revista para cima diversas 
vezes nos últimos meses. Agora 
está em 1,2%. 

A continuidade dessa agen-
da somada às medidas de curto 
prazo para reativação da de-
manda, como o saque do FGTS 
e utilização dos recursos dos 
fundos públicos para impul-
sionar o investimento, devem 
fazer com que o ano de 2020 
apresente um crescimento mais 
alto, em torno de 2,5% ou 3%.

Ainda há muito trabalho a 
ser feito, mas acredito que após 
um ano de conquistas impor-
tantes seguimos no rumo certo 
para que tenhamos uma recu-
peração econômica vigorosa, 
com geração de empregos, de 
renda e de prosperidade. Um 
feliz 2020 a todos.
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Vende-se Terreno no bairro Jardim anasTácio
Quadra L lote 3, 

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

O governo divulgou o ca-
lendário do Bolsa Família para 
todos os meses deste ano. Em 
janeiro, o pagamento inicia 
no dia 20 para as famílias 
cujo Número de Identificação 
Social (NIS) termina em 1. 
O número vem impresso no 
cartão do programa,

Quem tem cartão com final 
2 pode sacar o benefício no 
segundo dia de pagamento, e 
assim por diante, até o dia 31. 
Em fevereiro, os primeiros pa-
gamentos serão feitos no dia 12 
e seguem até o 28 de fevereiro. 

Criado em 2003 como 
programa de distribuição de 
renda, o Bolsa Família aten-
de a famílias em situação de 
extrema pobreza, com renda 
mensal de até R$ 89,00 por 
pessoa, e de pobreza, com 
renda mensal entre R$ 89,01 
e R$ 178,00.

No caso das famílias pobres, 
tem acesso ao benefício aquelas 
com gestantes e crianças e ado-
lescentes entre 0 e 17 anos.

Em 2019, pela primeira 
vez, o Bolsa Família pagou 
a 13ª parcela do benefício. 

Neste ano, o chamado abono 
natalino, que consiste no pa-
gamento em dobro da parcela 
de dezembro, ainda não foi 
confirmado.

Segundo a Caixa Econô-
mica Federal, que administra 
os pagamentos, 13,1 milhões 
de famílias foram atendidas 
pelo Bolsa Família em de-
zembro. O desembolso no 
mês passado foi de R$ 2,5 
bilhões com os pagamentos 
normais, além de outros R$ 
2,5 bilhões com a 13ª parcela. 
(Fonte: Agência Brasil)

O bordão ano novo, vida 
nova é repetido a cada reinício 
de ciclo e cuidar da saúde é 
uma das atitudes que devem 
ser priorizadas.

Alimentação saudável e 
uma rotina de prática de ati-
vidades físicas para sair do 
sedentarismo são essenciais, 
porém, alguns exames de ro-
tina podem ajudar a garantir 
que tudo está indo bem.

Segundo Cesar Maurí-
cio da Silva, especialista em 
medicina de emergência do 
Hospital de Amor Nossa Se-
nhora, a solicitação de exames 
depende muito dos relatos do 
paciente no consultório. "Se 
atendemos um jovem de 20 
anos não vamos pedir exames 
de coração, porém se ele relata 
dor no peito quando realiza 
algum esforço aí precisamos 
investigar", disse o médico.

Em geral, é importante 
realizar aferição da pressão, 
para saber se há propensão 
para hipertensão, glicemia 
(diabetes), colesterol total e 
frações para avaliar se não 
há alterações na gordura do 
sangue e triglicérides. 

O dr. César Maurício res-
salta que o paciente não deve 

O Hospital de Amor Nossa Senhora atende pacientes particulares 
e conveniados a operadoras de saúde (Foto: Divulgação)

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli (foto), afirmou nesta 
sexta-feira (3) que a criação 
do juiz de garantias visa uma 
maior imparcialidade nos pro-
cessos do país e não gerará au-
mento de custos e trabalho ao 
Judiciário. O juiz de garantias 
faz parte do pacote anticrime 
aprovado pelo Congresso Na-
cional no ano passado.

A afirmação de Toffoli foi 
feita durante a abertura de reu-
nião no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), presidido pelo 
ministro, com um grupo de 
trabalho criado para avaliar a 
implementação do juiz de ga-
rantias. "O juiz vai julgar com 
maior imparcialidade. Não é 
juiz a favor do investigado", 
afirmou o ministro.

Toffoli adiantou que estudos 
estão sendo feitos para que o 
CNJ possa orientar os tribunais 
na implantação da lei. "O juiz já 
faz isso. Não há que se falar em 
aumento de custo e de trabalho. 
É uma questão de organização 
interna", disse. Ainda segundo 
Toffoli, cabe ao CNJ apenas a 

Governo divulga 
calendário de pagamento 

do Bolsa Família para 2020
Pagamentos começam a ser feitos no próximo dia 20

Janeiro e os cuidados para 
depois dos excessos das festas

ficar tentando entender os 
resultados antes do retorno 
no profissional. "Exames po-
dem dar alterados sem que o 
paciente tenha problema de 
saúde. A faixa de resultados 
apresentada é uma média de 
95% das pessoas, então temos 
os 5% que estão fora desta 
média e quando o paciente vê o 
resultado acaba gerando stress 
desnecessário", declarou.

ExcEssos do 
final dE ano

Comida e bebidas em ex-
cesso acompanhadas de poucas 
horas de sono tiram o organis-
mo do ritmo, o que pode trazer 
consequências sérias. "Festas 
de final de ano são terríveis, há 
uma intensa sobrecarga no or-
ganismo. A bebida, por exem-
plo, ocasiona descompensação 
da glicemia, agrava problemas 
cardiológicos e psiquitátricos", 
relatou o médico.

Em relação à alimentação, o 
médico ressalta que para aquele 
público que tem doenças gas-
trointestinais ou é pré-diabético 
a comilança piora o quadro.

QuE médico 
procurar?

Quem exagerou no final de 
ano ou pretende começar o ano 

cuidando da saúde deve pro-
curar um clínico geral ou mé-
dico da família, porém fazer 
exames em demasia também 
pode ser ruim. "A ansiedade 
com a quantidade de coisas 
a investigar e a preocupação 
desnecessária vai causar mais 
mal do que bem, então confie 
no seu médico", finalizou o dr. 
César Maurício.

sobrE o Hospital 
dE amor 

nossa sEnHora
Baseada na Filosofia e 

nos valores do Hospital do 
Amor, a Unidade Hospital 
Nossa Senhora foi criada para 
ser referência em exames, 
tratamento clínico e cirurgias 
multiespecialidades de baixa, 
média e alta complexidade 
aos pacientes particulares e 
operadoras de saúde.

A Unidade Nossa Senhora 
é um empreendimento conce-
bido para oferecer a melhor 
estrutura, a melhor equipe e o 
melhor tratamento humaniza-
do em diversas especialidades, 
incluindo exames de imagem, 
radiologia intervencionista, 
robótica e oncogenética, com 
hotelaria de conforto e segu-
rança diferenciados.

Ministro Dias Toffoli diz que juiz de garantias visa "maior 
imparcialidade" nos processos e não aumentará gastos

orientação. "Questões de cons-
titucionalidade são afeitas ao 
Supremo", completou.

Pela lei, o juiz de garantias 
passará a ser o responsável por 
acompanhar a investigação e 
autorizar medidas como prisões 
preventivas ou temporárias, que-
bra de sigilos bancário e fiscal, 
bloqueio de bens e operações 
de buscas e apreensões. Depois, 
outro magistrado assumirá o 
processo e dará a sentença.

É a primeira reunião para 
levantamento de dados e ideias 

sobre como implementar o juiz de 
garantias no país. Na segunda-fei-
ra (30), o CNJ abriu uma consulta 
pública sobre o tema, que deve se 
encerrar no dia 10 de janeiro.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, recomendou ao presidente 
Jair Bolsonaro que vetasse a pro-
posta, mas não foi atendido. Bol-
sonaro sancionou a criação do juiz 
de garantias e justificou dizendo 
que não podia ficar dizendo "não" 
sempre ao Parlamento.

Depois de aprovada a cria-
ção do juiz de garantias, a As-
sociação dos Magistrados Bra-
sileiros, a Associação dos Juízes 
Federais e os partidos Podemos, 
Cidadania e PSL entraram com 
ações no STF questionando a 
constitucionalidade da proposta.

O Supremo ainda não to-
mou uma decisão sobre esses 
pedidos. A Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) pediu 
ao Supremo que rejeite as 
ações apresentadas e defende 
a criação do juiz de garantias.
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O Seguro DPVAT 2020, 
também conhecido como se-
guro obrigatório, começa a 
ser cobrado neste mês com os 
mesmos valores de 2019.

Na última terça-feira (31), 
o ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendeu uma 
resolução do governo federal 
que previa a redução dos va-
lores do seguro. A decisão é 
provisória (liminar).

Nesta quinta-feira (2), a 

Seguradora Líder, que admi-
nistra o DPVAT, confirmou ao 
site G1 que os valores de 2019 
foram mantidos para este ano e 
que a arrecadação já começou.

O DPVAT é cobrado jun-
to com o licenciamento dos 
veículos e ambos podem ser 
pagos antecipadamente, em 
conjunto com o IPVA, seguin-
do um calendário que varia de 
estado para estado, mas com 
prazos que costumam começar 
em janeiro

"Com a decisão do STF, o 
mesmo valor do Seguro DP-
VAT pago pelos proprietários 
de veículos de 2019 continua 
valendo em 2020, sendo o 
correspondente a R$ 16,21 
para um proprietário de au-
tomóvel e R$ 84,58 para um 
proprietário de motocicleta", 
disse a Líder.

O valor informado para 
carros, por exemplo, já apare-
cia em consultas aos sites de 
bancos na última quinta-feira.

Idoso morre após acidente entre carro e carreta na BR-153 em Ocauçu (SP)
Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Desde o último dia 2, todos 
os consumidores brasileiros já 
podem aderir à tarifa branca, 
que permite o pagamento de 
valores diferentes em função da 
hora e do dia da semana em que 
se consome a energia elétrica.

A tarifa branca é uma me-
dida adotada pela Aneel para 
promover o sinal de preços aos 
consumidores e reduzir a conta 
de luz, além de otimizar o uso 
da rede elétrica.

Nos dias úteis, a nova mo-
dalidade tarifária tem três 
valores: ponta, intermediário e 
fora de ponta. Esses períodos 
são estabelecidos pela Aneel e 
diferentes para cada distribui-
dora. Sábados, domingos e fe-
riados contam com a tarifa fora 
de ponta nas 24 horas do dia. 

Pelas regras, valor da tarifa 
fora do horário de ponta é mais 
barato do que no horário de 
ponta, estimulando a mudança 
de hábitos de consumo.

Antes de optar pela tarifa 
branca, o consumidor deve 
conhecer bem o seu perfil de 
consumo. Quanto mais deslo-
car o consumo para o período 
fora de ponta, maior será a 
redução da conta de luz.

Porém, a tarifa branca 
não é recomendada para 
aqueles consumidores que 
demandam mais energia 
nos períodos de ponta e 
intermediário e não houver 
possibilidade de deslocar o 
consumo para o período fora 
de ponta. Nessas situações, 
o valor da fatura pode subir.

Caso o consumidor tenha 
aderido à tarifa branca e não 
percebeu vantagem, pode so-
licitar sua volta ao sistema an-
terior (tarifa convencional). A 
distribuidora terá 30 dias para 
atender ao pedido de alteração. 
Caso queira participar de novo 
da modalidade, há um período 
de carência de 180 dias.

A tarifa branca é válida 
para residências e pequenos 
estabelecimentos comerciais e 
industriais, mas não se aplica 
a consumidores residenciais 
classificados como baixa ren-
da, beneficiários de descontos 
previstos em legislação e a 
iluminação pública.

Segundo dados da Aneel, 
desde que entrou em vigência 
até outubro de 2019 (última in-
formação disponível), 32.449 
clientes em todo o país já 
aderiram à tarifa branca, com 
importante crescimento ao 
longo do ano passado.

A Enel SP (antiga Ele-
tropaulo) lidera o ranking, 
com 7.519 consumidores, 
seguido por CPFL Paulista 
(3.473 clientes), Light (2.753 
clientes), Coelba (2.306) e 
CPFL Piratininga (1.998). Dos 
32.449 consumidores que já 
aderiram, 25.021 (77%) são 
clientes residenciais.

O presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guimarães 
(foto), afirmou na última quinta-
0feira, dia 2, que o banco deverá 
lançar em março uma linha de 
crédito para financiamento imo-
biliário com uma taxa de juros 
fixa, ou seja, sem nenhum tipo de 
correção como a TR (Taxa Re-
ferencial) ou a inflação medida 
pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo). 
Em agosto, o banco lançou uma 
linha de financiamento habitacio-
nal corrigida pelo IPCA.

"Nós acreditamos que, a 
partir de março, quando lan-
çaremos o crédito imobiliário 
sem nenhum tipo de correção, 
isso vai multiplicar. Porque 
hoje nós temos o crédito imo-
biliário ligado à TR, e o crédito 
imobiliário ligado ao IPCA, 
a inflação", disse Guimarães.

"Em março, faremos uma 
terceira linha que é sem correção 
nenhuma, esta é uma revolução. 

DPVaT 2020 começa a ser cobrado com valores 
do ano passado, após STF derrubar redução

Seguro é obrigatório para licenciar veículo e pode ser pago em conjunto com o IPVA. Governo 
quis suspender o DPVAT a partir deste ano, mas decisão também foi barrada no Supremo

Caixa lança em março linha de 
crédito imobiliário com juros fixos

Sem TR e sem IPCA. Por que 
que isso é tão importante? Você 
vai poder contratar o crédito 
imobiliário de 30, 35 anos, e 
saber quanto que você vai pagar 
pelos próximos 30 a 35 anos", 
afirmou o presidente do banco.

Segundo o dirigente da 
Caixa, o banco vai manter a 
política de repassar aos clientes 

as reduções promovidas pelo 
Banco Central na taxa básica 
de juros do país, a taxa Selic.

"Qualquer redução no Ban-
co Central implica em redução 
tanto no cheque especial, 
quanto no rotativo do cartão, 
no CDC e no crédito imobi-
liário", afirmou o executivo. 
(com informações do UOL)

Tarifa branca fica disponível 
para todos os consumidores do país
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

Os aposentados e pensio-
nistas que não quiserem mais 
receber ligações com ofertas 
de crédito consignado podem 
se cadastrar no serviço "Não 
Perturbe" dos bancos, que pas-
sa a funcionar a partir de hoje.

Para isso, é preciso cadas-
trar no site do serviço os telefo-
nes fixos ou móveis vinculados 
ao número do CPF. O bloqueio 
passa a valer 30 dias após o pro-
cedimento, quando os bancos 
que aderiram ao sistema param 
de fazer chamadas telefônicas 
com as ofertas de empréstimos.

Ao todo, 23 bancos aderi-
ram ao serviço, que integra uma 
iniciativa de autorregulação do 
setor bancário promovida pela 
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) e a Associação 
Brasileira de Bancos (ABBC), 
em parceria com a Secretaria 
Nacional do Consumidor.

Segundo a Febraban, as 
instituições financeiras que 
aderiram à iniciativa correspon-
dem a cerca de 98% da carteira 
de crédito do país. Uma vez 
feito o cadastro, o bloqueio de 
chamadas abrange também os 
correspondentes bancários, am-
pliando o alcance da medida.

Além do Não Perturbe ou-
tras medidas de autorregulação 
do crédito consignado incluem 
a criação de uma base de dados 
para o monitoramento de recla-
mações causadas pela oferta ina-
dequada de empréstimos, que 
contabilizará as queixas feitas 
nos canais internos dos bancos, 
no Banco Central ou através da 
plataforma consumidor.gov.

Também serão contabi-
lizadas as ações judiciais e 
feito um mapeamento da go-
vernança e da gestão de dados 
de correspondentes bancários, 
com o objetivo de produção 

IngredIentes
calda
2/3 de xícara (chá) de açúcar
1/3 de xícara (chá) de água
PUdIM
2 pães franceses picados
1/2 xícara (chá) de damascos picados
1 xícara (chá) de leite condensado
2 xícaras (chá) de leite
3 ovos
1 colher (chá) de essência de laranja
PreParo
calda
Derreta o açúcar na panela e adicione a água. Ferva até for-
mar uma calda média e coloque em uma 
forma de furo central.
PUdIM
Coloque o pão e os damascos na forma 
caramelada e reserve. Bata, no liquidifica-
dor, o leite condensado, o leite, os ovos e a 
essência de laranja. Passe por uma peneira 
fina e despeje na forma sobre os pães e os 
damascos. Coloque em banho-maria, cubra 
com papel alumínio e leve ao forno prea-
quecido em temperatura média-baixa por 
1 hora e 30 minutos. Deixe esfriar e leve à 
geladeira por 4 horas. BoM aPetIte!

Pudim de Pão e damasco

aposentados já podem bloquear ligações 
com oferta de empréstimo consignado

de um índice de qualidade a 
ser divulgado pela Febraban e 
a ABBC a partir de fevereiro.

"Teremos um termômetro 
de qualidade da atuação do 
correspondente, e com base 
no indicador de reclamações, 
os bancos irão adotar medi-
das administrativas, que vão 
desde advertência, suspensão, 
até o fim do relacionamento 
com o correspondente", disse 
Amaury Oliveira, diretor de 
autorregulação da Febraban.

No caso de alguma infração 
por parte de algum correspon-
dente, os bancos são obrigados 
a aplicar sanções, caso contrá-
rio ficam sujeitos a multas que 
variam de R$ 45 mil a R$ 1 
milhão, segundo a Febraban.

FraUdes
O aposentado ou pensio-

nista deve também ficar atento 
a fraudes. No momento do ca-
dastro, a plataforma do serviço 
"Não Perturbe" ressalta que não 
possui aplicativos para smar-
tphones, não envia email com 
arquivos executáveis ou solicita 
dados pessoais ou bancários 
diretamente aos usuários.

As instituições financeiras 
que aderiram ao "Não Pertur-
be" dos bancos são: Agibank, 
Alfa, Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste, Banrisul, Barigui, 

Bradesco, BMG, BRB, Caixa, 
Cetelem, CCB, Daycoval, Es-
trela Mineira, Inter, Itaú, Mer-
cantil, Pan, Paraná Banco, Safra, 
Santander, Sicredi e Votorantim. 
(Fonte: Agência Brasil) 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - O sucesso nasce do querer, da determinação e 
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem 
busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. (José de Alencar) 

Uma piscina  de bolinhas vai en-
cantar e chamar a atenção de crianças 
e adultos que passarem pelo North 
Shopping Barretos, de 13 de janeiro 
até 31 de março de 2020. A estrutura é 
um espaço lúdico montado na Praça de 
Eventos do centro de compras e possui 
100 metros quadrados cobertos com 
mais de 80 mil bolinhas coloridas. Além 
disso, a radical estrutura de 3,5 metros 
de altura reúne dois tobogãs; um reto 
e um curvo, que são pura adrenalina, 
além quatro escorregadores super-rá-
pidos. “Vamos oferecer uma opção de 
lazer diferenciada que reúne diversão e 
segurança para agradar às crianças e 
toda a família. A descolada piscina de 
bolinhas é um sucesso em todos os lu-
gares por onde passa. Com certeza aqui 
no North Shopping Barretos a atração 
vai fascinar os pequenos", disse Letícia 
Pires, gerente de marketing do North Shopping Barretos. Os dois tobogãs e os quatro escorregadores do 
Planeta Bolinha são destinados apenas para crianças com até 1,40m de altura. Adultos e crianças podem 
se divertir na piscina de bolinhas, sendo que crianças menores de cinco anos devem entrar acompanhadas 
de um adulto responsável pagante. O ingresso custa R$ 1,00 por minuto com permanência mínima de 15 
minutos. Para cada minuto excedente é cobrado R$ 1,00. Adultos responsáveis possuem 50% de desconto.

A Campanha “A Magia Está em Suas 
Mãos” do North Shopping Barretos será 
encerrada neste domingo, 5 de janeiro, às 20 
horas. O sorteio dos quatro vales-compras 
no valor de R$ 5.000,00 cada, acontece na 
próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro, ao 
meio dia, na Praça de Alimentação, de ma-
neira aberta ao público. Acompanhado por 
alguns lojistas e pela coordenação do centro 
de compras, o sorteio define os vencedores 
da última promoção de 2019, abrindo tam-
bém a temporada de Campanhas de 2020, 

um ano que chega cheio de novidades no North Shopping, com a instalação de um Coworking completo, 
um espaço com diversas salas de escritórios para uso com hora marcada por empreendedores que não 
tem seu próprio escritório ou estão de passagem pela cidade. O local terá ainda a opção de contratação 
por dia ou por períodos mais longos específicos, de maneira agendada. Totalmente equipado o novo 
Coworking da região estará pronto para profissionais realizarem reuniões, montarem seus escritórios 
próprios por tempo determinado, em um shopping que reúne diversas opções de compras, serviços, 
gastronomia, entretenimento e lazer. Também estão agendadas novas e grandiosas inaugurações, como 
a Claro, Empório do Homem, Angel Shoes e Pastellone, além de outras que chegam para somar ao mix 
do shopping da região de Barretos. Você também é convidado para acompanhar o sorteio!!!

As férias escolares rolam em 
todo este mês de janeiro e, sem 
as atividades rotineiras, as crian-
ças ficam com energia de sobra 
e os pais em busca de atrações.

O Rancho do Peãozinho, es-
paço todo dedicado às crianças 
que fica dentro do Parque do 
Peão, é uma das opções gra-
tuitas para diversão ao ar livre. 

O local possui diversas es-
pécies de animais entre aves, 
lhamas e carneiros, réplicas 
de dinossauros, incluindo uma 
com 18 metros de altura, play-
ground com gira gira, balanço, 
gangorra e casa na árvore, 
quadra poliesportiva (basque-
te, vôlei e futebol), pula pula, 
lanchonete que funciona nos 

finais de semana, além de áreas 
gramadas para piquenique e 
muito espaço para deixar a cria-
tividade das crianças à vontade. 

A novidade para estas fé-
rias é que os dois banheiros, 
masculino e feminino, pos-
suem trocador para bebês, pra-
ticidade e comodidade para os 
pais. (Foto: Roberto Galhardo) 

rancho do Peãozinho é opção de lazer 
gratuito durante as férias escolares

Espaço dedicado às crianças, localizado no Parque do Peão, funciona diariamente das 9 às 17 horas

Este ano que começou vai 
durar 366 dias em vez dos 
habituais 365. Será um ano 
bissexto. A cada quatro anos 
temos esta anomalia nos nos-
sos calendários, mas por que 
ela existe e desde quando?

Para responder a essas per-
guntas devemos voltar à Roma 
antiga, há mais de dois milê-
nios, quando se descobriu que o 
calendário não estava totalmen-
te alinhado com o ano solar.

Foi o imperador Júlio Cé-
sar quem pediu ao astrônomo 
alexandrino Sosígenes que 
o ajudasse a criar uma alter-
nativa ao calendário romano 
mais adaptada à realidade e à 
rotação da Terra.

Nosso planeta não leva ape-
nas 365 para dar uma volta ao 
redor do Sol, mas sim 365 dias, 5 
horas, 48 minutos e 56 segundos.

Por isso, Sosígenes propôs 
um calendário extremamente 
similiar ao dos egípcios, que 
tinha 365 dias com um dia 
adicional a cada quatro anos 
para se alinhar com o ano so-
lar. Assim nasceu o calendário 
juliano, batizado em homena-
gem ao imperador.

Porém, esse sistema tam-
bém tinha pequenos erros e 
foi sendo progressivamente 
substituído pelo calendário gre-

A partir deste mês, veículos 
novos vendidos no Brasil fica-
rão mais seguros. Isso porque 
duas resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito, o Con-
tran, passam a vigorar.

A primeira, que já está va-
lendo, obriga que carros lança-
dos a partir desse ano tragam, 
de série, controle de estabilida-
de. Ele se enquadra nos apara-
tos de segurança ativa – aquela 
que age para evitar acidentes, e 
não reduzir os danos.

A lei foi criada em 2015, e 
vale para modelos inéditos e 
também para os que passarem 
por grandes mudanças, como 
troca de geração.

Para os veículos que já 
estão em linha no Brasil, e 
receberão atualizações meno-
res, como mudança de ano/
modelo, ou até mesmo reestili-
zação, a adoção obrigatória do 
controle de estabilidade está 
prevista para 2022.
O que é O cOntrOle 

de estabilidade?
Conhecido como ESC ou 

ESP, de acordo com a fabrican-
te, o controle de estabilidade, 
em linhas gerais, impede que 
o veículo saia de sua trajetória 
original. Ele “segura” o carro 
em curvas mais fechadas, pis-
tas molhadas ou escorregadias.

Isso é feio por meio de sen-
sores. Quando eles detectam que 
o carro está saindo do controle, 
fazem uma central reduzir o 
giro do motor, ou, se necessário, 
acionar os freios. O controle de 

Sorteio da campanha “A Magia Está em Suas Mãos” 
do North Shopping acontece na segunda, dia 06

Piscina de bolinhas gigante é a atração 
de férias do North Shopping Barretos

anos bissextos: por que eles existem e 
desde quando são parte do calendário
2020 será um ano bissexto e, por isso, o mês de fevereiro terá um dia a 

mais. Conheça a história dessa inovação em nossos calendários

goriano a partir de 1582. É esse 
o calendário que nos rege hoje.

Como o calendário juliano 
exigia um dia adicional a cada 
quatro anos, os romanos deci-
diram que esse dia seria em 
fevereiro, que na época era o 
último mês do ano.

O nome bissexto vem do 
latim "ante diem bis sextum 
Kalendas Martias" ("o sexto 
dia antes das Calendas de 
Março"), ou seja, o dia 24 de 
fevereiro. Como a frase era 
longa, acabou resumida para 
"bis sextus", que em português 
virou bissexto.

Anos depois, o papa Gre-
gório 13 decidiu com, uma 
bula papal, aperfeiçoar o ca-
lendário. Uma das mudanças 
foi que o dia adicional dos 
anos bissextos seria o 29 de 
fevereiro, e não o 24, definido 

pelo calendário juliano.
uma sOluçãO 
matemática

Assessorado pelo astrôno-
mo jesuíta Christopher Clavius, 
o papa também estabeleceu que 
o dia seguinte a 4 de outubro 
de 1582 seria 15 de outubro, 
uma supressão de dez dias que 
ajudaria a resolver o desalinha-
mento com o ano solar. E, para 
que esse desajuste não voltasse 
a ocorrer, criou-se um sistema 
de exceções aos anos bissextos.

Não seriam bissextos os 
anos múltiplos de cem, a me-
nos que também sejam múlti-
plos de 400. Por essa razão não 
foram bissextos o ano de 1800 
nem 1900, embora tenha sido 
bissexto o ano 2000.

Por esse mesmo motivo, os 
anos de 2100 e de 2200 não serão 
bissextos. (Fonte: BBC News)

novos itens de segurança serão obrigatórios 
em carros zero a partir deste ano

estabilidade é um importante 
item de segurança, e já é obriga-
tório há alguns anos na Europa 
e nos Estados Unidos.

isOfix, cintO 
de segurança e 

apOiO de cabeça
Uma outra resolução do 

Contran, publicada em 2015, 
passa a valer no dia 29. Ela 
estabelece que todos os veícu-
los vendidos no Brasil tragam 
itens como cintos de segurança 
de três pontos e apoios de ca-
beça para todos os ocupantes. 
Além disso, os veículos devem 
oferecer fixação do tipo Isofix 
para cadeirinhas (foto).

Ao contrário da resolução 

do controle de estabilidade, 
esta será válida para todos os 
veículos novos vendidos no 
Brasil, independentemente 
de serem novos projetos ou 
modelos já existentes.

O cinto de segurança de 
três pontos oferece maior 
proteção aos passageiros, na 
comparação do padrão subab-
dominal que alguns veículos 
têm na posição central do 
banco traseiro, que só tem dois 
pontos de fixação.

Já o encosto de cabeça 
pode parecer banal, mas ga-
rante maior apoio ao pescoço 
em caso de colisões traseiras. 
(Fonte: G1 Auto Esporte)
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Teve churrasco e ceia ao ar 
livre, famílias inteiras se reunin-
do, grupos de amigos e muita 
gente junta na Festa da Virada 
que reuniu cerca de 15 mil pes-
soas na passagem de 2019 para 
2020 na Região dos Lagos.

A prefeitura de Barretos 
preparou a festa com um me-
gapalco, estrutura de banheiros 
químicos, esquema especial de 
trânsito, seguranças particulares, 
bombeiros civis e agentes de se-
gurança municipais, com o apoio 
da Polícia Militar, que marcou 
presença até o amanhecer.

DJ Nenenzinha começou 
os trabalhos em suas pic ups 
às 21 horas em ponto e abriu 
o espetáculo que contou com 
Paulinho 1001, José & Diogo, 
Lucas Perroni (o Cantor da Bi-
cicleta) e Cuiabano Lima, emo-
cionando a plateia na contagem 
regressiva de 2020, seguido 
pelo principal show da noite, 
com João Bosco & Vinícius. 

Mas a madrugada ainda 
teve muito samba e pagode 
como grupo barretense Nossa 
Imagem e o muitos barreten-
ses permaneceram na Região 
dos Lagos até os primeiros 
raios de sol do novo ano.

Para o cantor Vinícius, que 
fazia aniversário na noite, foi 
“um show muito especial, pri-
meiro porque nossa relação 

Cerca de 15 mil pessoas foram na Festa da Virada dos lagos
com Barretos é antiga. Já fize-
mos dezenas de shows nesta 
cidade e sempre fomos muito 
bem recebidos. Além do mais 
é meu aniversário e eu conse-
gui trazer toda minha família 
para viver essa noite com a 
gente, minha esposa, meus 
filhos, a namorada do meu 

parceiro João, enfim, é um 
evento da nossa família para a 
família barretense”, disse.

O prefeito Guilherme Ávi-
la também destacou o clima 
familiar do evento. “Fiquei 
emocionado ao ver famílias 
inteiras que resolveram levar 
sua ceia para a Região dos La-

gos, com gente fazendo chur-
rasco, celebrando, teve muitas 
crianças e um clima de alegria 
entre as pessoas. Exatamente o 
que a população merece. Uma 
grande festa, num dos mais 
importantes pontos turísticos 
da cidade, com clima de felici-
dade”, comemorou o prefeito.
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A Desenvolve SP - O Ban-
co do Empreendedor, insti-
tuição financeira do Governo 
de São Paulo, presenteou 
empresários, gestores públi-
cos, estudantes e a sociedade 
paulista como um todo, com 
a divulgação de um estudo, 
inédito, sobre as características 
econômicas de cada uma das 
16 Regiões Administrativas 
(RAs) do Estado. 

O objetivo do mapa, lan-
çado em dezembro, é possi-
bilitar que o público conheça 
ainda mais as características 
específicas da sua respectiva 
região e, dessa forma, possa 
utilizá-las entre outros aspec-
tos, para empreender de forma 
mais assertiva e planejada.

Encomendado à Fundação 
Seade, instituição que é refe-
rência na produção de estatís-
ticas socioeconômicas e demo-
gráficas, o estudo identificou 
as potencialidades, desafios e 
oportunidades das 16 RAs e, 
agora, a Desenvolve SP dis-
ponibiliza essas informações 
para mostrar São Paulo sob 
uma nova perspectiva.
Barretos e região

A agroindústria é o setor 
de maior destaque na econo-
mia da Região Administrativa 
de Barretos, principalmente 
os produtos ligados à cana-
de-açúcar e da laranja e, com 
menor participação relativa, a 
carne bovina. 

Outra atividade econômica 
também importante, espe-
cialmente no município de 
Barretos, é o turismo, devido 
à grande tradição de rodeios, 
exposições e festas rurais.

Segundo o estudo divulgado 
pela Desenvolve SP, alguns pon-
tos são facilmente destacáveis 
na região. Começando pelo 
setor alimentício, já conside-

IMAGENS DA SEMANA
Moradores do bairro Monte Alegre pedem socorro para administração municipal. Quando tem 

sol é muita poeira e quando chove, como nos últimos dias, é muito barro e muita lama. “Total 
abandono no bairro” dizem os moradores nas redes sociais.

Desenvolve SP apresenta o Mapa da Economia 
Paulista e setores estratégicos de Barretos e região
O estudo, inédito, mapeou as potencialidades, oportunidades e desafios relacionados à atividade econômica da Região Administrativa de Barretos

rado uma potencialidade. Mas 
o ponto forte está na cadeia 
de agronegócios voltados aos 
biocombustíveis (que chama 
atenção na escala de emprega-
bilidade) e que, acompanhada 
dos segmentos químico, plástico 
e de máquinas e equipamentos, 
são considerados os mais pro-
missores e em grande desenvol-
vimento em toda região.

Vale ressaltar que dentro 
da RA de Barretos ainda estão 
inseridos três Polos de Desen-
volvimento do Estado (progra-
ma do Governo paulista que 
impulsiona a competitividade 
e a produtividade de setores 
já instalados de forma aglo-
merada no território): Saúde 
e Farma, Biocombustíveis e 
Alimentos e Bebidas.

Falando em 
oportunidades
A cidade de Barretos, em 

especial, vem se destacando 
cada vez mais na área da 
saúde, tornando-se referência 
mundial devido aos serviços 
prestados pelo Hospital do 
Câncer. Entretanto, algumas 
ameaças também foram iden-
tificadas pelo levantamento. 

A RA ainda conta com 
uma estrutura industrial pouco 
diversificada e dependente da 
evolução do mercado de com-
modities e exportações predo-
minantemente provenientes de 
indústrias de baixa tecnologia, 
o que pode representar um 
desafio para os empresários di-
recionarem seus investimentos 
de forma mais assertiva.

O estudo vai pautar a insti-
tuição financeira na definição 
de estratégias para impulsionar 
a indústria e diversos setores 
de acordo com a especialidade 
de cada região paulista nos 
próximos anos.

Para realizar a análise dos 

setores estratégicos foram 
considerados indicadores im-
portantes ligados à Compe-
titividade Regional (geração 
de empregos), ao Porte das 
Empresas Locais (por em-
pregados), ao Dinamismo 
(faturamento das empresas) 
e ao Índice Paulista de Res-
ponsabilidade Social (IPRS). 
Anúncios de investimentos 
produtivos divulgados na im-
prensa também fizeram parte 
do estudo e ajudaram a apontar 
tendências setoriais e regionais 
da economia paulista.
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O espaço em frente a Praça de Eventos do North Shopping 
Barretos transforma-se em espaço para que a imaginação ga-
nhe asas nessas férias de janeiro. Nos finais de semana de 11 e 
12 e de 18 e 19 do primeiro mês de 2020 a Turma da Alegria 
juntou sua equipe para contar histórias para a criançada.

Os palhaços Batatinha e Florzinha comandam a Contação, 
encenando partes e levando as crianças a usarem a imagina-
ção e criatividade para captarem o clima de cada historinha. 
Personagens dos quadrinhos como Mickey, Pateta, Minnie, 
Homem Aranha, Cinderela, Homem de Ferro e Bita, além 
das bonecas LOL ganham versões realistas para sessões de 
foto. Tudo gratuitamente, para alegria das crianças e dos pais.

Nos dois finais de semana de janeiro a programação fica 
conforme abaixo, sendo duas sessões por dia, para que as 
crianças que não conseguirem chegar às 14h, às 16h tem 
tudo outra vez:

11 de Janeiro
14h e 16h - Contação de Histórias com os palhaços Batatinha 
e Florzinha, e sessão de fotos com Mickey Minnie e Pateta

12 de Janeiro
14h e 16h - Contação de Histórias com os palhaços Batatinha 
e Florzinha, e sessão de fotos com Bita e LOL

18 de Janeiro
14h e 16h - Contação de Histórias com os palhaços Batatinha 
e Florzinha, e sessão de fotos com Homem Aranha e Ladybug

19 de Janeiro
14h e 16h - Contação de Histórias com os palhaços Batatinha e 
Florzinha, e sessão de fotos com Cinderela e Homem de Ferro

O secretário municipal de 
Cultura, João Batista Chicalé, 
confirmou nesta sexta-feira (3) 
que o prédio do antigo Cine 
Barretos e, atualmente, Centro 
Cultural Osório Falleiros da 
Rocha, fechado há quase dois 
anos por problemas estrutu-
rais, depende de investimentos 
da iniciativa privada para ser 
restaurado e reaberto.

O assunto foi destacado 
na última quinta-feira (2), em 
reportagem da EPTV Ribeirão 
e pelo site G1 Ribeirão. Na 
oportunidade, além de Chicalé 
detalhar o movimento feito 
pela prefeitura, a historiadora 
Karla Armani também deta-
lhou diversos pontos do pri-
meiro cinema do município.

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo abriu 
nesta sexta-feira (3), o período 
de transferência dos alunos da 
rede estadual. Os pedidos po-
derão ser feitos até a próxima 
quarta-feira, dia 8 de janeiro.

Os interessados podem 
comparecer a qualquer escola 
da rede estadual para realizar 
o pedido de transferência. 
Para solicitar, é necessário 
apresentar o documento de 
identidade (RG) ou certidão 
de nascimento do aluno e 
comprovante de residência.

Os pedidos de transferência 
podem ser por mudança de en-
dereço ou por escola de prefe-

rência da família. Os resultados 
dos pedidos serão divulgados a 
partir do dia 13 de janeiro.

Todos os alunos da rede já 
possuem matrícula garantida 
para o ano letivo de 2020. Caso 
não sejam transferidos, os estu-
dantes continuarão a estudar na 
unidade de ensino onde estão 
atualmente matriculados.

O próximo ano letivo co-
meça no dia 3 de fevereiro, 
com encerramento previsto 
em 23 de dezembro de 2020.

Mais informações podem 
ser obtidas no site www.edu-
cacao.sp.gov.br; telefone 
08007700012 ou http://matri-
cula2020.educacao.sp.gov.br.

Férias de Janeiro no 
north Shopping 
tem contação de 

histórias e sessão de 
fotos com personagens

Prédio do antigo Cine Barretos 
depende da iniciativa privada 
para ser restaurado e reaberto

Período de transferência 
de alunos da rede estadual 

termina na próxima quarta-feira
Resultados dos pedidos de transferência serão 

divulgados a partir do dia 13 deste mês

“Ele tem essa importância 
da arquitetura e também da 
estrutura do prédio. Contava 
com bilheteria, sala de espera, 
sala com dois projetos de cine-
ma, além da memória afetiva 
das pessoas, porque por mais 
de 45 anos funcionou como 
cinema”, disse Karla Armani.

“Depende apenas de ver-
ba. Para isso, a gente fez um 
projeto. A Prefeitura não tem 
condições no momento, mas a 
gente fez esse projeto, que foi 
aprovado no Proac, e creio que 
até abril a gente consiga captar 
essa verba para poder fazer o 
Cine”, afirmou Chicalé.

reSTaUraÇÃo
A prefeitura de Barretos 

está captando recursos para 

restaurar o prédio, inaugurado 
há 73 anos. A reforma inclui 
a substituição do telhado, do 
forro, da estrutura de madeira 
e da parte elétrica, além de 
melhorias no sistema acústico.

Construído na década de 
1940, o Cine Barretos tem a 
fachada em estilo “art déco”. 
Mas, os desenhos elegantes da 
arquitetura e o letreiro lumino-
so não resistiram ao tempo e a 
falta de investimento tornou 
o local inseguro, destacou a 
reportagem da EPTV.

Segundo o secretário João 
Batista Chicalé, a administração 

municipal já tem um projeto de 
restauro aprovado no Programa 
de Ação Cultural do estado de 
São Paulo (Proac). Agora, cabe 
à prefeitura captar recursos jun-
to à iniciativa privada.

Hoje, o interior do antigo 
Cine Barretos tem apenas 350 
cadeiras e a tela de cinema deu 
lugar a um palco, quando teve 
início as atividades do centro 
cultural. Desde março de 2018, 
o prédio permanece fechado 
por problemas estruturais e só 
deve ser reaberto após as obras 
de restauração, ainda sem pra-
zo para começar.
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Rua 30, 2519 (esq. 07)
Fortaleza - Barretos/SP17 3046-0056

O médico veterinário, Rodrigo Levy, comemora no próximo dia 
07, mais um ano de vida, ao lado do filho Gustavo. Parabéns!!!

A bela fisioterapeuta Amanda Menezes celebrou 
mais uma primavera no último dia 02, recebendo o 

carinho especial do esposo Guilherme. Felicidades!

O casal de médicos veterinários, dra. Marcela e dr. Marcus, está 
curtindo deliciosas férias no Rio de Janeiro, acompanhado dos 

filhos, amigos e familiares!!

A médica oftalmologista, dra. Daniela Monteiro de Barros, celebra no 
próximo dia 07 mais uma primavera, ao lado do esposo Dr. Fernando e 

dos filhos Felipe e Sophia. Parabéns!!!
Hoje (04) é dia de festa para o querido Luciano Tavares, 

que comemora mais um aniversário. Parabéns!!

A barretense Mariana Santos comemorou mais um ano de vida 
no último dia 02, ao lado do namorado Lucas. Parabéns!!

A psicóloga Ana Dandara celebra no próximo dia 06 mais um 
aniversário ao lado do esposo e da filha. Parabéns!!
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Imagine a situação: na hora 
do julgamento, uma das partes 
afirma não ter condições econô-
micas de aumentar, ou mesmo 
pagar, a pensão alimentícia. Já 
nas redes sociais, essa mesma 
pessoa posta fotos que contra-
dizem o que disse em frente ao 
juiz: passeios em locais caros, 
viagens para o exterior, celular 
de última geração, etc.

Se você não passou por 
isso, pode ser que conheça 
alguém que já tenha vivido 
esta situação. Pois saiba que é 
possível utilizar o estilo de vida 

O ano de 2020 promete mais 
dias de descanso do que 2019. 
Dos 12 feriados nacionais, 11 
caem em dias de semana e dez 
podem ser emendados com 
sábados e domingos. A lista 
não inclui os feriados estaduais 
e feriados municipais.

As exceções aos feriados co-
lados ao fim de semana são 1º de 
janeiro (Confraternização Uni-
versal), caindo em uma quarta-
feira; 21 de abril (Tiradentes), 
que será em uma terça-feira e 
o Corpus Christi (11 de junho), 
que sempre cai às quintas-feiras 
60 dias após a Páscoa.

Páscoa e carnaval são fe-
riados alongados em todos 
os anos. A Paixão de Cristo 
(sexta-feira) será no dia 10 
de abril. A segunda-feira e a 
terça-feira de carnaval cairão 
nos dias 24 e 25 de fevereiro, 
respectivamente.

Além desses dias, os bra-
sileiros poderão emendar com 

o fim de semana o Dia do 
Trabalho (1º de maio) que cai 
numa sexta-feira, assim como 
o Natal (25 de dezembro).

Para quem não gosta das 
segundas-feiras, a boa no-
tícia é que os feriados da 
Independência do Brasil (7 de 
setembro), de Nossa Senhora 
Aparecida (12 de outubro) e 
de finados (2 de novembro) 
cairão nesse dia da semana.

Com tanto feriado, há quem 
preveja perdas econômicas. "O 
varejo nacional deve deixar 
de faturar R$ 11,8 bilhões em 
2020 por causa de feriados 
nacionais e pontes ao longo 
do ano. O total é 53% maior 
do que a perda prevista para 
2019, de R$ 7,6 bilhões", cal-
cula a Federação do Comércio 
de São Paulo.

Outros setores de atividade 
econômica festejam, como é o 
caso do turismo. "No ano pas-
sado, os feriados prolongados 

resultaram em 13,9 milhões 
de viagens, que injetaram R$ 
28,84 bilhões na economia 
brasileira", soma o Ministério 
do Turismo.

Segundo a pasta, "o feriado 
de 1º de maio movimentou 
em 2019 R$ 9 bilhões na 
economia e resultou em 4,5 
milhões de viagens. Já o 12 
de outubro foi um dos mais 
movimentados do ano com a 
realização de 3,24 milhões de 
viagens domésticas e impacto 
econômico de R$ 6,7 bilhões 
nos destinos visitados". 

O ministério ainda não fez 
projeção do impacto dos feria-
dos de 2020 em venda de pas-
sagens, hospedagens e passeios.

O ano que começou, 2020, 
é ano bissexto e, portanto, tem 
um dia a mais, mas esse não 
descontará as folgas propor-
cionadas pelos feriados nos 
dias de semana. O dia 29 de 
fevereiro cairá em um sábado.

Sinais de riqueza nas redes sociais podem 
influenciar o valor da pensão alimentícia

"ostentação" do ex-parceiro, ou 
da ex-parceira, como evidência 
também na Justiça, especial-
mente nos casos de pensão.

Segundo a lei, o valor da 
pensão alimentícia deve ser 
estabelecido de acordo com a 
necessidade de quem recebe e 
com as possibilidades de quem 
paga. Mas, em casos em que há 
dúvida sobre as reais condições 
de quem deve pagar ou se quem 
pleiteia, realmente, faz jus ao 
pensionamento realmente, os 
posts das redes sociais dos envol-
vidos podem ser um importante 

elemento de convicção do juiz.
"As redes sociais se torna-

ram uma importante ferramenta, 
pois as pessoas as utilizam em 
seu dia a dia naturalmente, já é 
parte da rotina. E aqueles que 
ostentam naturalmente colocam 
suas imagens por lá, como acon-
teceu comigo", afirma G, de 32 
anos, que, como afirma, sofreu 
na pele a situação.

Até 2018, seu ex-marido se 
recusava a aumentar a pensão 
alimentícia da filha, alegando 
que não teria condições fi-
nanceiras por ser freelancer. 

"Porém, nas redes sociais ele 
costumava colocar fotos em 
frequentes viagens para o ex-
terior, além de trocar de carro 
todos os anos, para modelos 
sempre mais caros", afirma.

"Era uma situação em que 
eu já arcava com a maior parte 
das despesas da minha filha, 
pois ela morava comigo, então, 
as contas, o dia a dia, a rotina, 
tudo caia no meu colo. Ele, 
obviamente, estava pagando 
menos do que poderia, então, 
acionamos a justiça. Como 
ele não tinha emprego fixo, 
provar que ele recebia mais 
do que dizia era um problema, 
mas conseguimos. Juntamos 
fotos, diálogos, não só os posts 
nas redes, embora acho que 
a ostentação dele tenha sido 
fundamental", contou G.

Agora, também graças a 
uma quebra no sigilo financei-
ro, o pai paga quase o triplo do 
valor anterior. 

Situações como a dela são 
muito frequentes: o principal 
motivo que leva ex-casais à 
Justiça é a questão da pensão 
alimentícia. Em casos como 
este, em que o pai não possui 
emprego fixo, delimitar o valor 
desse recurso é um desafio. 
Em geral, juízes tem como 
modus operandi fixar entre 
10% e 30% dos ganhos, mas 
em casos de não ter emprego 
fixo, determinar um número 
se torna um desafio. Que, em 
muitos casos, pode falhar.

Segundo a advogada Eleo-
nora Mattos, do escritório Sil-
via Felipe e Eleonora Mattos 
Advogadas, as redes sociais 
têm sido usadas como provas 
em processos judiciais de for-
ma cada vez mais frequente. 

"Normalmente a finalidade é 
evidenciar a contradição entre 
a alegação de dificuldades fi-
nanceiras feitas por uma parte 
e, de outro, o padrão de vida 
ostentado pela própria pessoa 
em suas redes sociais.

De acordo com a especia-
lista, é possível a utilização das 
publicações para colocar em 
cheque qualquer alegação em 
juízo que não seja verdadeira. 
"Já o fizemos em diversas situa-
ções como em uma oportunida-

de em que a ex-esposa pleiteou 
o aumento da pensão do filho 
supostamente por não estar tra-
balhando por razões médicas, 
mas publicou fotos de diversas 
reuniões de trabalho no mesmo 
período e quando uma parte 
solicitou justiça gratuita, apesar 
de ter recentemente publicado 
fotos dirigindo seu carro im-
portado e passeando em seu 
barco, ambos registrados em 
nome de terceiros", finalizou a 
especialista.

2020 terá 11 feriados 
nacionais em dias de semana
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Esportes

A equipe do Barretos Esporte Clube estará utilizando em seus uniformes de treino e na camisa 
oficial do clube, a logomarca do Hospital de Amor. A decisão foi anunciada antes do Natal e o que 
despertou a atenção da direção do Touro do Vale foi a equipe do Santos Futebol Clube ter divul-
gado o hospital barretense em sua camisa em jogo oficial pelo Campeonato Brasileiro de 2019. A 
marca da Festa do Peão de Barretos também estará estampada nas camisas. As camisas de treino 
e as oficiais  foram confeccionadas pela empresa Esportes Fernando, de São José do Rio Preto.

Roberval Moraes da Silva 
foi reeleito presidente do BEC 
(Barretos Esporte Clube). A 
eleição para a nova diretoria 
do biênio 2020/2022 ocorreu 
na noite da última quinta-feira 
(2). Com apenas uma chapa 

inscrita e encabeçada pelo 
atual presidente, os conselhei-
ros foram unânimes na conti-
nuidade do mandato do atual 
presidente do Touro do Vale.

A diretoria eleita junto com 
Roberval é composta por vi-

ce-presidente Raphael Dutra; o 
tesoureiro Marcos Roberto Silva; 
o secretário Fernando Henrique 
Correa Castilho; o diretor de 
esportes Leonardo Sorente Re-
miro; e o diretor de patrimônio 
Renato Xavier de Barros.

O Barretos Esporte 
Clube acertou a con-
tratação dos goleiros 
Júnior Oliveira (foto) 
e Rafael Kahn, para a 
disputa do Campeo-
nato Paulista da Série 
A3. O goleiro Júnior 
Oliveira, 29 anos, tem 
1.97 de altura e passa-
gens pelo Figueirense e 
outras agremiações. Já 
Rafael Kahn, 23 anos, 
tem passagens pelo 
Tupi,  Anapolina, Mar-
cílio Dias e Coritiba.

Com chapa única, Roberval Moraes é reeleito presidente do BEC

Diretoria
Presidente: Roberval Moraes da Silva
1º Vice-Presidente: Raphael Gonçalves Dutra
2º Vice-Presidente: Antônio Alício Simões Junior
3º Vice-Presidente: Aparecido Donizete Alves Cipriano
Tesoureiro: Marcos Roberto da Silva
Diretor de Esportes: Leonardo Sorente Remiro
Diretor de Patrimônio: Renato Xavier de Barros

NomeaDos
2º Tesoureiro: Osmar Aparecido de Souza Junior
2º Secretário: Simão Antônio Marques
2º Diretor de Futebol: Tony Vieira Carvalho
Diretor Jurídico: Júlio Eduardo Addad Samara
1º Diretor Social/ Eventos: Caio Teles Leite
2º Diretor Social/ Eventos: Thiago Lopes Rodrigues
Diretor de Marketing: Igor Sorente
1º Diretor de Projetos: Samir Henrique Abou Karnib
2º Diretor de Projetos: Alex Xavier de Barros
2º Diretor de Patrimônio: Bruno Porfírio da Silva
Presidentes de honra: Milton Aparecido da Silva e Airton Francisco da Silva

BEC anuncia os goleiros 
Júnior Oliveira e Rafael Kahn

Barretos EC, Hospital de Amor 
e Festa do Peão de Barretos. 
Juntos na Série A3 de 2020

O golaço marcado [na quin-
ta, dia 2] não deu nenhuma 
pista, mas o garoto Rikelmi dos 
Santos marcou o primeiro gol 
da Copa São Paulo de Juniores 
com muita dor de barriga. O 
camisa 7 do Juventus-SP con-
versou com o UOL Esporte 
horas após a vitória por 1 a 0 
sobre o União Mogi-SP e reve-
lou ter jogado a partida inteira 
com o desconforto.

"Eu estava com dor de 
barriga desde a manhã e quase 
não joguei. Não estava nem 
conseguindo ficar em campo 
direito, tanto que no primeiro 

tempo fiquei meio agachado 
porque a barriga estava doen-
do demais", disse Rikelmi, que 
não acredita ter sido nervosis-
mo. "Não sei. Pode até ser da 
ansiedade, mas eu estou [com 
dor] até agora", contou.

O garoto superou o proble-
ma marcando o gol da vitória, 
a dez minutos do final do jogo 
de abertura da Copinha. Ele 
dominou no meio de quatro 
marcadores e se livrou de 
todos eles com seis toques na 
bola —o sétimo foi um chute 
colocado no cantinho. Cele-
brou muito em campo, mas 

depois do jogo a festa foi curta. 
"Todo o mundo comemorou 
bastante, mas eu nem consegui 
muito por causa da dor", disse.

Não foi o primeiro gol de 
Rikelmi na Copinha. O atacan-
te do Juventus jogou a edição 
de 2019 pelo Nacional-SP 
e marcou na primeira fase, 
contra o São Bento. Ele co-
meçou nas categorias de base 
da Portuguesa e passou pelo 
Internacional antes de voltar à 
capital paulista. Agora, aposta 
em boa campanha do Moleque 
Travesso. (do UOL e Ima-
gem: Reprodução Twiter)

Nome argentino e dor de barriga 
no primeiro gol da Copinha


