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O deputado estadual Ale-
xandre Pereira, do Solidarie-
dade, tem visitado diversas re-
giões do Estado de São Paulo. 
Em 2019, esteve em mais de 
100 cidades e, em 2020, vai 
intensificar esse trabalho.

Alexandre comentou que 
conhecer a realidade da po-
pulação tem resultado em 
indicações de emendas para 
atender demandas importan-
tes dos municípios. 

“Em 2019, conseguimos 
destinar mais de R$ 3 milhões 
em recursos para várias ci-
dades. Foram investimentos 
para as áreas da saúde, segu-
rança, trabalho social e para 
infraestrutura”, destacou.

O deputado estadual já visi-
tou várias vezes as cidades da 
região de Barretos, conversan-
do com prefeitos, vereadores e 
amigos. Além disso, conheceu 
trabalhos de entidades sociais. 

“Temos três anos pela 
frente para batalhar e levar 
mais recursos do Governo do 
Estado para os municípios. A 

O deputado Alexandre Pereira (o quarto da esquerda para a direita) foi recepcionado em Bar-
retos pelo presidente do diretório municipal do Partdo Solidariedade, Leonardo Cabeça; pelo 

diretor regional do Solidariedade e expresidente da Câmara de Barretos, Luiz Anastácio Paçoca; 
e empresários colaboradores e diretores da Santa Casa de Misericórdia de Barretos 

Na próxima quinta-feira. dia 
2, acontece a assembleia para 
eleição da diretoria executiva do 
Barretos Esporte Clube, quando 
devem ser escolhidos novos pre-
sidente, 1º vice, 2º vice e 3º vice 
presidente. Segundo o presidente 
do Conselho Deliberativo do Clube, 
Cássio Murilo Siqueira (foto), o 
atual presidente, Roberval Moraes 
da Silva, não quer continuar nas 
funções de presidente e, desta 
forma, estão abertas as inscrições 
de chapas interessadas. Segundo 
o conselheiro, as chapas interessa-
das podem se inscrever até antes 
do início da assembleia do dia 2 de 
janeiro. A primeira chamada está 
agendada para as 18 horas e a 
segunda às 18h30, com qualquer 
número de conselheiros presentes.

 Uma fila enorme, com de-
zenas de barretenses, ocupou 
uma parte da área externa da 
prefeitura, na manhã desta 
sexta-feira (27).

São barretenses convoca-
dos a comparecer na prefeitura 
de Barretos, para realizar pa-
gamentos de seus débitos ins-
critos na Dívida Ativa do Mu-
nicípio, relativos a impostos 

não pagos até o ano de 2018. 
Foi o último dia do prazo para 
aqueles que desejavam pagar 
tais débitos a vista, com 100% 
desconto na multa e juros

Vale lembrar que no meio 
do ano a prefeitura convocou 
munícipes com débitos na 
Dívida Ativa Municipal, para 
realizar acordos de pagamen-
tos com diversas opções. Na 

oportunidade, dezenas de bar-
retenses foram atendidos na 
sede do Fórum, na Região dos 
Lagos, enquanto outros foram 
atendidos no prédio da prefei-
tura, em datas posteriores. 

Os acordos de parcela-
mentos de dívidas são feitos 
seguindo a Lei Complementar 
401, de maio deste ano, que 
prevê o Programa de Parcela-

mento Incentivado, oferecen-
do cinco opções de pagamento 
de débitos contraídos junto 
a prefeitura até dezembro de 
2018, que vão desde parcela 
única, pagas até nesta sexta, 
27 de dezembro de 2019, com 
100% de desconto em multas e 
juros, até parcelamento em até 
18 vezes, com juros decrescen-
tes a partir da data do acordo.

Um shopping que se reinventa a cada ano e caminha para comemorar seus 10 anos de vida com novidades, 
tanto em inaugurações já agendadas para o primeiro trimestre, quanto em empreendimentos inovadores. Entre as 
novidades está a instalação de um Coworking completo, um espaço com diversas salas de escritórios para uso 
com hora marcada por empreendedores que não têm 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 local que reúne diversas opções de compras, serviços, 
gastronomia, entretenimento e lazer. Com todo o conforto, comodidade e beleza que um shopping oferece.

Obedecendo a Lei Comple-
mentar 337, de 17 de maio de 
2017, que proibiu na Região dos 
Lagos a venda de bebidas em 
garrafas de vidro, assim como 
o porte de garrafas e recipientes 
de vidros para bebidas ou ali-
mento, a prefeitura de Barretos 
está informando que esse tipo 
de recipiente está proibido, 
também, na Festa da Virada, 
o Réveillon que acontece na 
Região dos Lagos, na noite de 
31 de dezembro e madrugada de 
1º de janeiro de 2020.

A lei complementar prevê 
multa de R$ 200 para o estabe-

lecimento que estiver vendendo 
bebidas em garrafas de vidro e 
a apreensão das bebidas para 
quem estiver consumindo.

A Festa da Virada na Re-
gião dos Lagos, aberta gra-
tuitamente a população, tem 
como principal atração o show 
da dupla João Bosco & Viní-
cius à meia noite.

A programação idealizada 
pela Prefeitura de Barretos 
inclui ainda apresentação de 
Paulinho 1001 e DJ Nenezinha, 
de Cuiabano Lima, do grupo de 
samba e pagode Nossa Imagem 
e da Dupla José & Diogo.

O Playground “Pedro Henrique de Souza Nascimento” localizado 
na Região dos Lagos, em frente ao Fórum, foi reaberto na manhã desta 
sexta (27), após passar por completa reforma e manutenção. Com brin-
quedos novos, como os balanços, e todos os brinquedos tradicionais 
revisados e pintados, o Playground recebeu seus frequentadores nesta 
sexta com pipoca e algodão doce de graça. O local passa a ter gestão 
da Secretaria Municipal de Ordem Pública e funciona diariamente, 
das 9 às 18 horas, mas durante a temporada de férias o horário será 
estendido até as 22 horas, com a presença de vigilantes e supervisão 
da Ronda Municipal. Em breve, o Playground vai receber uma área 
para educação de trânsito, com ruas, faixas de pedestres e calçadas.

Barretenses correm para quitar débitos 
com a prefeitura no último dia do prazo

Lei oferecia 100% de desconto em multas e juros até 27 de dezembro

Deputado Alexandre Pereira 
vai intensificar visitas no estado

tendência é o trabalho se forta-
lecer cada vez mais. O político 
tem que se manter sempre perto 
da população e ajudar a me-
lhorar as condições diárias”, 
ressalta o deputado estadual.

Na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, no 
primeiro ano como deputado, 
Alexandre Pereira conseguiu 

aprovar um projeto de lei que 
regulamenta a prática de espor-
tes eletrônicos no Estado que, 
depois de ser sancionado pelo 
governo estadual, possibilitará 
que os praticantes da modalida-
de sejam denominados atletas. 

Também ficará instituído o 
“Dia do Esporte Eletrônico”, 
anualmente, em 27 de junho, 

mesma data da fundação da 
empresa Atari em 1972.

“Acredito que, com mais 
experiência e apoio que já ve-
nho recebendo, 2020 será um 
ano de muito trabalho sim, mas 
também sei que juntos consegui-
remos conquistar melhorias para 
as pessoas que mais precisam”, 
comentou Alexandre Pereira.

Garrafas de vidro estão proibidas 
no Réveillon da Região dos Lagos

Playground da Região dos Lagos é reaberto 
com horário especial para as férias

North Shopping entra em 2020 com 
novos conceitos a serem implantados

Segundo Caderno - PÁGINA 01

BEC vai eleger 
presidente no 
próximo dia 2



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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de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

A prática não é mais tão 
comum como antigamente: 
parar para contar o estoque. Em 
tempos de informatização de 
processos, números são ofere-
cidos online. Os que ainda bai-
xam suas portas, compensam 
na reabertura, com promoções 
normalmente estonteantes.

Há, também, hoje os que 
trabalham com baixo estoque, 
o que evidentemente facilita o 
controle e dispensa uma para-
da mais brusca. 

Proponho, apesar do desu-
so atual, um fechamento para 
balanço neste fim de ano. Sim, 
minha proposta é que você 
pare um pouco e olhe para o 
que está parado no depósito 
interior. Faça uma pausa antes 
de seguir adiante, nem que seja 
de meio expediente. 

Há uma tática exterior para 
ajudar internamente: examine sua 
vida arrumando as gavetas ou ar-
mários. Antigamente chamavam 

Ter um sorriso bonito e sau-
dável é sem dúvida o melhor 
cartão de visitas que uma pessoa 
pode apresentar, além de ser 
também muito importante para 
aumentar a autoestima e essen-
cial para uma boa aparência.

O que muitos não sabem 
é que uma má higienização 
bucal pode estar diretamente 
relacionada a várias outras 
doenças geral do corpo.

Entenda como é importante 
cuidar da higiene bucal e pra-
ticar cuidados diários, como 
a escovação regular e visitas 
periódicas ao dentista para não 
correr o risco de desenvolver 
graves doenças.

A importânciA dA 
sAúde bucAl

Quando você não cuida bem 

Para 80% das pessoas ou-
vidas pela Ipsos na pesquisa 
Global Advisor em 28 países, o 
mundo se tornou mais perigoso 
nos últimos 12 meses. Esse 
índice é seis pontos percentuais 
mais alto que o do ano passado.

No ranking dos dez países 
que mais acham que o mundo 
tem mais perigo agora, nove são 
nações em desenvolvimento. 

Lideram a lista Peru (93%), 
Colômbia (91%), México 
(89%), Chile (88%), África do 
Sul (87%), Turquia (87%), Ar-
gentina (85%), Brasil (85%), 
Arábia Saudita (82%) e Grã
-Bretanha (81%).

Outro dado que confirma a 
percepção de uma situação pior 
é o de que menos da metade dos 
entrevistados (46%) acredita que 
"há mais coisas melhorando no 
mundo hoje do que piorando". 

No Brasil, no entanto, a per-
cepção é de melhora: 62% acre-
ditam que as coisas estão me-
lhorando mais do que piorando.

“Tensões ao redor do glo-
bo, polarização, acesso mais 
fácil e a todo o momento à 
informação através de inúme-
ros meios, são algumas das 
variáveis que ajudam a com-
preender porque as pessoas 
têm a percepção de um mundo 
mais perigoso”, comenta Ra-
fael Lindemeyer, Diretor de 
Negócios na Ipsos.

“No Brasil, existe um anta-
gonismo entre o maior percen-
tual de sentimento de perigo 
neste ano em relação ao ano 
anterior e a percepção de que 
as coisas estão melhorando, 
o que mostra nosso otimismo 
com o futuro e, mais que isso, 
nosso desejo incessante de 
melhoria para seguirmos em 
frente”, aponta Lindemeyer.

mAiores AmeAçAs
Globalmente, a maior ame-

aça detectada pela pesquisa é 

O final do ano está chegan-
do e nossa cabeça parece traba-
lhar voltada para apenas duas 
coisas: (I) Nos organizarmos 
para as festas deste período; (II) 
Nos martirizarmos pelos obje-
tivos não alcançados em 2019. 

Sim, isso mesmo! É im-
pressionante, mas nos foca-
mos e lamentamos muito mais 
por aquilo que não fizemos do 
que celebrar o que foi alcan-
çado (e essa opção, certamen-
te, foi muito mais abundante 
que a primeira).

A organização das festas, é 
fato, não dá pra fugir. Mas, que 
tal em 2020 focarmos muito 
mais no que é positivo e cele-
brar cada pequena conquista? 

Essa mudança de atitude 
acaba mandando uma men-

Fechado para balanço

osvaldo Luiz silva
Jornalista, autor dos livros 

“Ternura de Deus” e “A vida é cami-
nhar”, pela Editora Canção Nova, 
editor da Revista Canção Nova e 

membro da Academia Cachoeiren-
se de Letras e Artes (ACLA), em 

Cachoeira Paulista (SP).

isso de “Retiro da Boa Morte”. 
E se eu ou você soubésse-

mos que passaríamos ainda 
hoje "desta para a melhor", não 
deixaríamos tudo arrumadi-
nho? Tem gente que não, mas 
a maioria sim. 

Ao abrir até o fim a gaveta, 
vamos enxergar de novo coi-
sas guardadas sem razão, que 
pesam desnecessariamente e 
precisam ser descartadas ou ir 
para a doação. 

Ao fazer isso com anota-
ções já indecifráveis ou roupas 
esquecidas, tenha coragem 
também de rasgar mágoas que 
perderam o sentido, oferecen-
do, sem receios, o perdão, a 
reconciliação. 

Ao lembrar-se do amigo es-
quecido no corre corre, doe tam-
bém um abraço apertado, acom-
panhado de um bom bate-papo 
para “colocar a conversa em dia” 
e repor as prateleiras da amizade. 

No final do balanço, ao reli-

gar o celular, faça uma promoção 
de arromba, daquelas que surpre-
endem mesmo, e comece 2020 
zerado de pesos e volumes. 

Mais leves, seremos capazes 
de amar mais e sermos, como 
todos queremos, mais felizes. 

a saúde começa pela boca

da saúde da sua boca, fungos, 
bactérias e vírus encontram um 
meio propício para se desen-
volverem. E isso acontece, por 
exemplo, quando há alguma 
lesão na boca que quando não 
cuidada acaba sendo a porta de 
entrada para esses micro-orga-
nismos se proliferarem. 

A partir desse momento, 
podem atingir outros órgãos 
do corpo por meio da corrente 
sanguínea e colocar em risco 
a saúde em geral.

dicAs pArA 
sAúde bucAl

A prevenção é a melhor sa-
ída para garantir que os dentes 
estejam bem cuidados e sem 
cáries. Com bons hábitos diá-
rios você impede o surgimento 
de doenças comuns, como o 

mau hálito, até casos graves 
como a perda dos dentes.
1 – Escove os dentes após cada 
refeição durante dois minutos
2 – Use fio dental diariamente 
durante a higienização bucal
3 – Limpe sua língua com um 
raspador regularmente
4 – Escolha uma escova de 
dente com cerdas macias
5 – Use creme dental com 
flúor, pois ajuda a prevenir o 
surgimento de cáries
6 – Repense sobre o hábito de 
fumar. O tabagismo é uma das 
principais causas de doenças da 
gengiva e outras graves doenças

Além de praticar essas 
dicas, nunca se esqueça de ir 
ao dentista regularmente para 
exames e limpeza profilática 
dos dentes, pois assim evita o 
acúmulo de placa bacteriana e 
doenças da gengiva.

Mundo está mais perigoso na percepção 
das pessoas, segundo pesquisa da Ipsos
Globalmente, quatro em cada cinco entrevistados dizem 

acreditar que situação piorou nos últimos 12 meses

o medo de ser hackeado para 
fraude ou espionagem, citada 
por 75% dos respondentes, 
com 5 pontos percentuais a 
mais que no ano anterior. Em 
seguida, vem o medo de ata-
que químico ou nuclear, com 
68%, o de desastres naturais, 
com 66%, o de terrorismo, 
com 65%, e o da violação da 
segurança pessoal, com 61%.

No Brasil, a primeira ame-
aça da lista também é a de ser 
hackeado, com índice igual 
ao global. Em segundo lugar, 
aparece o medo da violação da 
segurança pessoal, com 69%, 
seguido pelo de desastres na-
turais, com 68%.  

“O estudo reforça variáveis 
que nos preocupam diariamen-
te nos últimos anos: o quanto 
nossos dados pessoais estão 
expostos e nos deixam frágeis 
para fraudes; o quanto o clima 
e a saúde fazem parte da lista 
de nossas preocupações; e o 
quanto os cidadãos esperam 
um papel do estado, ancorado 
nos governantes, para que haja 
um caminho de resolução”, 
relata o diretor da Ipsos. 

“Todos clamam por solu-
ções, mas é importante lembrar 
que fazemos parte da resolução. 
Somos agentes da mudança 
também.”, ressalta Lindemeyer.

confiAnçA
Globalmente, a situação em 

que os entrevistados mais têm 
confiança de que o governo 
poderia prover proteção e se-
gurança é no caso de desastres 
naturais. 56% responderam 
que os governantes ou suas 
agências poderiam responder 
efetivamente a isso. Em se-
guida, vem a confiança de que 
uma epidemia na saúde seria 
solucionada, para 52%, e no 
caso de um ataque terrorista, 
para 50%.   

climA
A pesquisa também verifi-

cou se os países estão fazendo 
o que é apropriado e razoável 
para lutar com a mudança 
climática.

Globalmente, somente 45% 
dos entrevistados concordaram 
com a afirmação. A maior 
confiança vem da China, com 
84% de concordância. França 
é o país que menos concorda, 
com 21%. O Brasil é o nono 
país que mais concorda com a 
afirmação, com 55%.

“No contexto de preocupa-
ção expresso pelos respondentes 
a respeito da luta contra a mu-
dança climática, não é surpre-
endente a influência e presença 
midiática crescentes de Greta 
Thunberg, 16 anos, que acabou 
de ser escolhida como persona-
lidade do ano pela revista nor-
te-americana Time Magazine”, 
afirma o diretor.

ano novo, vida nova. 
Por que precisamos mudar?

Leandro Miranda
Empreendedor, 

Mentor e Palestrante

sagem para o subconsciente 
dizendo o quão é bom bater 
metas e isso te ajudará a ter-
minar, independente do ano, 
o que foi iniciado em 2019, 
2018, 2017... O fim das coisas 
é melhor que o início delas!

E se em 2020 nos esfor-
çarmos para sermos otimis-
tas? Eu, particularmente, não 
conheço nenhum pessimista 
bem-sucedido. Se até a eco-
nomia do país está começando 
a apontar sinais de otimismo, 
mesmo depois da maior reces-
são da história, quem sou eu 
para focar no negativo?

E, depois de decidir por 
essa mudança de atitude, re-
veja: o que nestes anos todos 
você deixou de cumprir e ainda 
se culpa por isso? 

Após listar, reavalie se ain-
da faz sentido dedicar tempo 
e esforço para cumprir este 
objetivo. Por último, trace um 
plano diferente do que falhou.

Outra coisa bem interes-
sante para começar 2020 da 
melhor maneira possível é o 
cuidado com sua vida finan-
ceira. Tenha metas claras do 
que fazer com seu dinheiro. 
Caso ainda não faça, comece 
a investir, coloque o dinheiro 
para trabalhar para você. Isso, 
a longo prazo, te dará mais 
liberdade. E em curto prazo 
te ajudará a criar hábitos de 
prosperidade e abundância.

Procure se organizar para 
fazer, pelo menos, dois cursos 
de desenvolvimento pessoal 
no próximo ano. Invista no 
bem mais precioso do mundo: 
VOCÊ. E lembre-se de colocar 
em prática o que aprendeu. O 
mundo não está nem aí para o 
que você sabe e sim com o que 
você faz com o que sabe.

Desta forma, é impossível 
não ter um próspero Ano Novo!
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Bastidores
da Política

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

No dia 11 de dezembro, a 
Câmara Municipal de Barretos 
realizou a entrega dos Diplo-
mas de "Policial do Ano" e 
"Atirador Destaque do Ano". 
Sete cidadãos foram home-
nageados, entre policiais e 
militares, que se destacaram no 
desempenho de suas atividades. 

A solenidade  foi condu-
zida pelo vereador Aparecido 
Cipriano(PP) e contou com a 
presença dos vereadores Kape-
tinha (PTB), Nestor Leonel 
(DEM) e Paula Lemos (PSB). 
Fizeram parte da mesa de au-
toridades o Chefe da Instrução 
do Tiro de Guerra, Subtenente 
Lino de Oliveira Abreu;  o Juíz 
de Direito da 2ª Vara Criminal, 
dr. Luciano de Oliveira Silva; 
o subcomandante da Polícia 
Ambiental 4º Batalhão, Major 
PM Luciano Fraga Maciel; o 
Capitão PM da Polícia Rodo-
viária do Estado de São Paulo, 
Leandro José Oliveira; o Dele-
gado Seccional de Polícia,dr. 
José Luiz Ramos Cavalcanti; 
o Capitão da PM, André Luiz 
Hainickel; o Perito Criminal 
Chefe, Wilson Moriguchi; e o 
comandante do Posto de Bom-
beiros de Barretos, 1º Ten PM, 
Frank Fernando de Andrade. 

No dia 12 de dezembro, a 
Câmara Municipal fez a entrega 
do título de Cidadão Honorário 
de Barretos ao empresário David 
de Oliveira. A homenagem foi 
proposta pelo vereador Luis Paulo 
Vieira - Lupa (DEM). A home-
nagem aconteceu durante sessão 
solene, com a presença de fami-
liares e amigos do homenageado. 
Também participaram os vere-
adores Nestor Leonel, Raphael 
de Oliveira; Paula Lemos e Luis 
Paulo Vieira "Lupa", que presi-
diu a solenidade. Prestigiaram o 
evento, o presidente do Avante 
em Barretos, David Alcides; o 
ex-diretor do Erplan, Onofre Rosa 
Rezende; o diretor do Deinter 3, 
Dr. João Osinski Júnior; o advo-
gado dr. Zaiden Geraige Neto 
(representanto o presidente da 7ª 
Subseção da OAB); e o venerável 
mestre da Loja Maçônica Frater-
nidade Paulista, Gervásio Zanon.

Homenagens na Câmara Municipal de Barretos
Policiais militares e civis, e Atirador Destaque do ano

Familiares, amigos e admirado-
res dos homenageados também 
compareceram à Câmara para 
prestigiar a solenidade. Os 
policiais homenageados foram: 
Polícia Civil: dr. Rafael Faria 
Domingos (Delegado de Polícia)
Polícia Militar: Ten Cel PM, 
Valdeci Silva Júnior
Posto de Bombeiros: Cabo 
PM, Wagner Gambirasi
Polícia Rodoviária: 1º Sgto 
PM, Marcio Rogério de Oliveira
Polícia Ambiental: Cabo PM, 
Marcelo dos Reis Carvalho
Polícia Científica: Luís Gus-
tavo de Deus Teixeira (Perito 
Criminal)

ATIRADOR DESTAQUE 
DO ANO - O diploma de Ati-
rador Destaque do Ano tem 
como objetivo homenagear, 
anualmente, um dos integrantes 
do Tiro de Guerra de Barretos, 
que tenha se destacado em  
critérios como lealdade, respon-
sabilidade, reconhecimento da 
importância do Serviço Militar, 
instruções militares, treinamen-
tos físicos, exercício de funções 
entre outros. Este ano, o jovem 
Guilherme Henrique Pereira 
Rivadávia foi o homenageado. 
A escolha do atirador destaque 
é feita pelo Chefe da Instrução 
do Tiro de Guerra. 

Empresário David de oliveira recebe 
título de Cidadão Honorário de Barretos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDA-
ÇÃO LVF- “LUGAR DE VIVER FELIZ DE BARRETOS”, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 19º, COM FUNDAMENTO 
NOS ARTIGO 20º E PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 21º, E  ARTIGO 
25º, LETRA b), DO ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA O CONSELHO 
DE CURADORES PARA REUNIÃO ORDINÁRIA A QUAL OCORRERÁ 
EM DEZESSETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE, AS NOVE HO-
RAS, NA SEDE CENTRAL, SITO À RUA JERÔNIMO ALVES PEREIRA 
Nº 500, BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, 
ONDE SERÁ TRATADO O SEGUINTE ASSUNTO: 

1.  ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO BALANCETE E RELATÓRIO 
DE DOIS MIL E DEZENOVE, A QUAL CONSTARÁ EM ATA PRÓPRIA.

BARRETOS, 26 DE DEZEMBRO DE 2019.

JAIME ALBERTO VIEIRA LIMA
PRESIDENTE.

Os proprietários de veí-
culos registrados no Estado 
de São Paulo podem conferir 
o valor do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) de 2020 em 
toda a rede bancária a partir 
desta sexta-feira (20). 

A consulta pode ser rea-
lizada nos terminais de au-
toatendimento, pela internet 
ou diretamente nas agências, 
bastando o número do Rena-
vam do veículo.

Também é possível verifi-
car diretamente no portal da 
Secretaria da Fazenda (portal.
fazenda.sp.gov.br/servicos/
ipva/), mediante o número do 
Renavam e placa do veículo.

O proprietário tem até a 
data de vencimento da placa 
(veja tabela) para quitar o 
imposto em cota única, com 
desconto, ou pagar a primeira 
parcela do tributo.

A partir de 2 de janeiro de 
2020, o contribuinte que de-
sejar também pode optar pelo 
licenciamento antecipado e 
realizar o pagamento indepen-
dentemente do número final da 
placa do veículo:

• em cota única, até o dia 
22 (vinte e dois) de janeiro de 
2020, com desconto de 3%;

• em cota única, até o dia 24 
(vinte e quatro) de fevereiro de 
2020, sem desconto;

• até o dia 24 (vinte e 
quatro) de março de 2020, 
relativamente ao pagamento 
da terceira parcela, quando 
tenha ocorrido a opção pelo 
parcelamento.

Quem deixar de recolher 
o imposto fica sujeito a multa 
de 0,33% por dia de atraso e 
juros de mora com base na 
taxa Selic. Passados 60 dias, 
o percentual da multa fixa-se 
em 20% do valor do imposto.

Valor do IPVa 2020 está disponível 
para consulta pelos proprietários de veículos
Proprietários podem conferir o valor do imposto na rede bancária credenciada e no portal da Secretaria da Fazenda com o número do Renavam e placa do veículo
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3323-4960

Jornal 
o PoVo

Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

IngredIentes
4 Peitos de frango ou peru aberto ao meio, sem separar as partes
Sal a gosto e pimenta  de cheiro
1 cebola pequena ralada 
3 dentes de alho em pasta
50 gramas de nozes
100 gramas de presunto 
50 gramas de tomate secos
1 ramo de sálvia fresca e 1 ramo de alecrim fresco (opcional)
Barbante ou palito de espetinhos para amarrar.
50 ml de óleo para umedecer a panela ou frigideira
½ xícara (de chá) de cheiro verde, salsa e cebolinha
100 ml de suco de maracujá concentrado ou da fruta
50 gramas de açúcar
150 ml de creme de leite 
1 polpa da fruta do maracujá com as sementes para cobertura
Preparo
Limpar os peitos retirando todas as aparas e reservá-los. Levar ao 
processador às aparas dos peitos, o sal, a cebola, alho, as nozes, o 
presunto, os tomates secos, a sálvia, cheiro verde. Bater até obter 
uma massa homogênea. Coloque dentro do peito e enrole como 
um rocambole. Prenda com o barbante ou espetinhos. Grelhe na 
panela ou frigideira no óleo quente ou manteiga. Arrume em assadeira ou pirex e leve ao forno por 25 minutos.
Molho
Junte o suco do maracujá ao creme de leite e leve ao fogo com 1 tablete de caldo de galinha. Deixe ferver 
até reduzir à metade. Acrescente o açúcar e a polpa da fruta com sementes. Retire os palitos ou barbante dos 
rolinhos, fatie, coloque na travessa e cubra com o molho. dICA: esse prato pode ser feito com carne de pato 
novo. Quando eles estão cruzando as asas estão no ponto de abate. Rende para 5 pessoas. 

Peito de Peru ou Peito 
de Frango Especial

Brasileiro gosta de escolher 
nome. E a maior prova disso é 
que cada vez mais pais e mães 
têm escolhido dois nomes para 
dar a seus filhos no momento 
do registro de nascimento. 

Em 2019, os nomes com-
postos foram a preferência 
nacional e ocuparam as sete 
primeiras posições do ranking 
nacional com destaque para 
Enzo Gabriel, primeiro coloca-
do, com 16.672 registros; João 
Miguel, na segunda posição, 
com 15.082 e Maria Eduarda, 
terceira colocada, com 12.063. 

Os nomes compostos des-
bancaram da lista antigas prefe-
rências nacionais, que já chega-
ram a ocupar o topo dos mais es-
colhidos do país, como Miguel, 
líder entre os homens em 2017 
e segundo colocado geral em 
2018, agora na oitava colocação, 
assim como Alice, atualmente na 
10º colocação entre as mulheres, 
mas que já chegou a liderar o 
ranking feminino em 2017 e ser 

a terceira entre as preferências do 
gênero em 2018.

O levantamento deste ano 
reuniu dados de todos os 7.732 
Cartórios de Registro Civil 
dos 26 estados brasileiros e 
do Distrito Federal, que for-
maram uma base de mais de 
2 milhões e 518 mil registros 
realizados até o dia 20 de 
dezembro, disponível a toda 
a sociedade através do Portal 
da Transparência, no endereço 
www.registrocivil.org.br .
rAnKIng nACIOnAL 
MAsCULInOs 
ENZO GABRIEL, JOÃO MI-
GUEL, PEDRO HENRIQUE, 
MIGUEL, ARTHUR, JOÃO PE-
DRO, HEITOR, JOÃO LUCAS, 
DAVI LUCAS e DAVI LUCCA.
FeMInInOs
MARIA EDUARDA, MARIA 
CLARA, MARIA CECÍLIA, 
MARIA JULIA, MARIA LUI-
ZA, ANA CLARA, MARIA 
ALICE, ANA JULIA, HELE-
NA e ALICE       

nomes Compostos são os mais registrados 
pelos Cartórios do Brasil em 2019

Registros compilados nas 7.732 unidades de Registro Civil 
dos 26 Estados e do Distrito Federal formaram o ranking das 

preferências nacionais no país e em cada região brasileira
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

Que o novo ano comece sendo 
abençoado por Deus e que nossos 
passos e decisões sejam guiados e 

protegidos por Ele. Feliz Ano Novo!

O sonho do "viveram feli-
zes para sempre" esteve muito 
associado às mulheres ao lon-
go do tempo, mas a realidade 
mostra outra história: são elas 
quem mais entram com o 
pedido de divórcio na Justiça. 

Segundo o IBGE, a dife-
rença é grande. Os últimos 
dados disponíveis mostram 
que elas fizeram essa solici-
tação mais de 13 mil vezes 
no último ano, enquanto eles 
foram responsáveis por pouco 
mais de 5 mil pedidos. 

Nos Estados Unidos, a 
situação é igual: pesquisa da 
Stanford University aponta 
que as mulheres dão início a 
69% dos pedidos de divórcio, 
contra 31% dos homens. 

Para a advogada especiali-
zada em Direito Humanizado 
nas áreas de Família e Suces-
sões, Débora Ghelman, os 
números, na verdade, refletem 
a evolução na conquista de 
direitos da mulher.

"Não existe mais aquele es-
tigma de antigamente, da mu-
lher desquitada. As leis foram 
evoluindo muito. Antigamen-
te, era necessária a prova de 
culpa como, por exemplo, uma 
traição, e só podia divorciar 
uma vez na vida. A mulher ti-
nha menos controle sobre si e, 
com o tempo, as coisas foram 
mudando e elas passaram a ter 
mais atitude nesse momento", 
comenta a advogada. 

A facilidade para entrar 
com o pedido também se tor-
nou um grande encorajador, 
aponta a especialista. 

"Acredito que há uma série 
de motivos para esse fenôme-
no, inclusive o fato de que 
atualmente não é necessária a 
prévia separação de um a dois 
anos para entrar com o pedido 
de divórcio, prazo exigido 
antigamente. Agora, em casos 
sem filhos menores e consen-
suais, basta ir ao cartório", 
aponta a especialista. 

Algumas pesquisas tam-
bém indicam que uma pos-
sível razão para as mulheres 
estarem mais infelizes nos 
casamentos é que a instituição 
ainda privilegia os homens.

A mulher continua assu-
mindo mais funções do que 
eles dentro casamento, sendo 
responsáveis não só pelo seu 
trabalho, mas também pela 
parte doméstica, dos filhos e 
até do marido. 

"Ainda é comum a gente 
ouvir esses relatos, inclusive 
de ter que cuidar do cônjuge. 
Então, é natural que ela fique 
mais sobrecarregada, o que 
não contribui para o casamen-
to, claro", indica a advogada.

Outro fato que contribui 
para os casais que têm filhos 
é também a mudança de pa-
râmetro na Justiça, que deter-
mina a guarda compartilhada 
como princípio. "Antes, auto-

maticamente a mulher ficava 
com os filhos, o que também 
era uma forma de sobrecarre-
gá-la", afirma. 

No Brasil, de acordo com 
dados do IBGE, o número 
de divórcios cresceu mais de 
160% na última década. Se-
gundo os estudos, que datam 
de 2014, foram homologados 
341,1 mil divórcios, um salto 
significativo em relação a 
2004, quando foram registra-
dos 130,5 mil divórcios. 
Plano de divórcio 

é imPortante 
O tempo entre a decisão de 

se separar e o pedido do divór-
cio costuma ser de um ano em 
meio, afirma a advogada. Com 
isso em mente, a advogada re-
comenda que as mulheres que 
estão pensando na separação, 
devem elaborar um plano para 
que o momento seja o mais 
rápido e indolor possível. 

"O divórcio já é um grande 
desgaste emocional. Ainda mais 
se há disputa de guarda. Então, 
eu sempre sugiro que a pessoa, 
quando toma essa decisão, bus-
que primeiramente um advo-
gado para ouvir seus anseios e 
vontades antes de comunicar ao 
cônjuge. Dessa forma, o desgaste 
tende a ser menos traumático, 
fazendo com que todos possam 
seguir com a sua vida. Afinal, 
casamento tem de ser fonte de 
felicidade e não de tristeza e 
frustração", finaliza a advogada. 

A nova diretoria do Jockey 
Club foi empossada no dia 15 de 
dezembro, tendo na presidência 
Donizete Rodriges Ferreira. O 
novo presidente declarou, na 
oportunidade, que estão sendo 
definidos os trabalhos para a re-
cuperação do clube. “Em primeiro 
lugar, temos que nos reunir com 
o prefeito, para resolver sobre a 
derrubada do muro, com a aber-
tura da avenida. Estamos tendo 
prejuízos com vândalos que estão 
danificando o clube, por falta de 
segurança”, declarou Donizete 
Ferreira. Vale registro!!!

Um presente de Natal no dia seguinte: na última quinta-feira, dia 26 de, estreiou no Centerplex North 
Shopping Barretos o novo sucesso do cinema brasileiro, a comédia “Minha Mãe é uma Peça 3”, que estava 
sendo aguardada com expectativa pelos fãs dos dois primeiros filmes, que marcaram a história das pro-
duções nacionais pela coleção de recordes de público e bilheteria. Na nova saga, Dona Hermínia (Paulo 
Gustavo) está de volta e vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando 
novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: 
Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais 
ansiosa do que nunca. Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que 
esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. Além de Dona Hemínia, 
quem também está na semana pós Natal do Centerplex é a Rainha Elsa e sua irmã Anna, acompanhadas 
do boneco de neve Olaf. Também é possível ver os protagonistas da saga Star Wars. A programação até 
1º de janeiro de 2020 fica assim:

Sala 01 - MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 - NACIONAL
COMÉDIA - 12 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça: 14h - 16h30 - 19h - 21h30
Quarta Feriado: 16h - 19h - 21h30

Sala 02 - MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 - NACIONAL
COMÉDIA - 12 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça: 15h30 - 18h - 20h30

Sala 03 - FROZEN 2 3D – DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Quarta: 16h30 - 18h45 - 21h

Sala 03 - STAR WARS: EPISODIO IX 3D - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Sábado, Domingo, Segunda: 14h30 - 17h45

Sala 03 - STAR WARS: EPISODIO IX 3D - LEGENDA
AÇÃO  - 12 Anos - Sábado, Domingo, Segunda: 21h

Nova diretoria do Jockey assume 
cargos e vai tentar recuperar o clube

Filme “Minha Mãe é Uma Peça 3” estreia em Barretos

Mulheres são as que mais 
pedem divórcio no Brasil

Direitos conquistados ao longo dos anos justificam o número
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A Câmara Municipal 
de Barretos repassou R$ 
818.729,89 à prefeitura na 
tarde da última quinta-fei-
ra (26). Somados aos R$ 
2.100.000 repassados de ju-
nho até novembro, o valor 
total devolvido aos cofres 
públicos do município chega 

Câmara devolve mais de r$ 2,9 milhões
 aos cofres do município em 2019

de 17 de dezembro de 2018, em 
concordância com a Constitui-
ção Federal, estabeleceu que o 
orçamento da Câmara Muni-
cipal para o exercício de 2019 
seria de R$ 13.730.000,00.

Esse valor total é dividido e 
repassado mensalmente da pre-
feitura para a Câmara, por meio 

do chamado "duodécimo", ou 
seja, repasse financeiro do Po-
der Executivo ao Poder Legis-
lativo até o dia 20 de cada mês.

Ao final de cada exercício 
(até o último dia útil do mês de 
dezembro), tudo o que a Câmara 
Municipal consegue economi-

a R$ 2.918.729,89 neste ano.
O valor é o maior já regis-

trado desde 2005 [veja quadro 
abaixo]. O montante é referen-
te ao dinheiro que a Câmara 
conseguiu economizar durante 
todo o ano de 2019.

ENTENDA
A Lei Municipal nº 5624, 

zar no decorrer do ano, deve ser 
devolvido aos cofres públicos. 
Em 2019, a economia no orça-
mento foi de R$ 2.918.729,89.
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Projeto mais inovador para detecção precoce de câncer ginecológico 

vence programa de inovação médica inédito no Brasil

Uma imersão de cerca de 
80 horas em apenas cinco dias 
(16 a 20 de dezembro), no 
programa de Inovação Médica  
(B.E.S.T Innovation Course), 
promovido pela primeira vez 
no Brasil, gratuitamente, no 
Instituto de Treinamento em 

Cirurgias Minimamente In-
vasivas (IRCAD Barretos), 
resultou no desenvolvimento 
de soluções inovadoras que 
deverão impactar o mundo nos 
próximos anos. 

O projeto vencedor apre-
sentou solução altamente tec-

nológica, onde mulheres pode-
rão prevenir, precocemente, o 
câncer ginecológico. 

Desenvolvido por equipe 
multidisciplinar que integra 
médicos, designer e enge-
nheiro, o projeto seguirá em 
desenvolvimento sob proteção 

de propriedade intelectual do 
IRCAD França. 

Ao todo, 20 pessoas do 
Brasil, Holanda, Peru e Equa-
dor, participaram gratuita-
mente da fase presencial do 
programa. Já na fase online 
participaram 100 pessoas de 

todo o mundo. 
Sob a coordenação de espe-

cialistas em inovação médica 
reconhecidos mundialmente, 
os participantes foram organi-
zados em grupos para desen-
volver as soluções voltadas ao 
combate do câncer ginecoló-

gico, um dos que mais matam 
mulheres no Brasil, especial-
mente na região norte do país. 

Para o coordenador cientí-
fico do IRCAD Barretos, Dr. 
Luis Gustavo Romagnolo, o 
programa superou as expecta-
tivas e segue a filosofia do Hos-
pital de Amor, entidade a qual 
o IRCAD Barretos faz parte.

“O Hospital de Amor é 
um dos maiores parques 
tecnológicos da saúde da 
América Latina e receber o 
B.E.S.T aqui consolida essa 
trajetória de humanização 
construída, onde profissio-
nais apaixonados pelo ser hu-
mano, buscam, diariamente, 
novas formas de melhorar o 
tratamento”, comentou.

Romagnolo confirmou, 
ainda, a realização da segun-
da edição do programa, em 
dezembro de 2020.
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Segundo Caderno
Barretos, 28 de dezembro de 2019 

Um poço para jogar moe-
das e fazer pedidos é um sím-
bolo presente em vários países 
pelo mundo. Nesta temporada 
de Natal, o North Shopping 
Barretos reproduziu esse sím-
bolo em sua decoração para 
receber moedas de pessoas que 
buscam realizar sonhos.

Para energizar ainda mais 
esses pedidos, o Poço dos 
Desejos do North Shopping é 
fonte de renda para a Sociedade 
de São Vicente de Paulo, uma 
entidade que tem a caridade 
como missão, 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.

Todas as moedas que forem 

jogadas no Poço dos Desejos 
do North Shopping serão repas-
sadas às causas dos chamados 
Vicentinos, os voluntários da So-
ciedade de São Vicente de Paulo. 

As moedas serão recolhidas 
no final do dia 5 de janeiro de 
2020, quando toda a decoração 
natalina será retirada do centro 
de compras. É o North Shopping 
Barretos utilizando seu potencial 
criativo para atos de solidariedade.

O conselho Central de Bar-
retos da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo está localizado 
na rua 34, número 1.378. Inte-
ressados em se tornar um dos 
membros dos Vicentinos ou em 
fazer doações, podem ir até este 
endereço ou entrar em contato 
com a entidade pelo telefone 
(17) 3325-6179, em que rece-
berão orientações adequadas.

Um shopping que se rein-
venta a cada ano e caminha 
para comemorar seus 10 anos de 
vida com novidades, tanto em 
inaugurações já agendadas para 
o primeiro trimestre, quanto em 
empreendimentos inovadores.

O North Shopping Barretos 
entra em 2020 cheio de expec-
tativas positivas, motivado pelos 
sucessos colhidos em 2019, 
como da inauguração do St. 
Peter Medical Center, que possui 
unidade da OdontoCompany, NS 
Diagnósticos e consultórios mé-
dicos de diversas especialidades. 
E também da agência conceito 
do Siccob Credicitrus, que trou-
xe muita comodidade para seus 
clientes cooperados. Entre outras 
operações que passam a integrar 
o mix do shopping.

O ano que termina é tam-
bém de desafios vencidos com 
sucesso, como das campanhas 
tradicionais de Dia das Mães, 
Dia dos Pais, Black Friday e 
Natal, esta última coroada com 
números muito acima das mais 
otimistas expectativas. 

Com a recuperação da eco-
nomia dando sinais concretos no 
país, o centro de compras barre-
tense apresenta níveis bem aci-
ma da tal curva de crescimento.

Em comparação com os úl-
timos anos, 2019 apresentou 
crescimento de 13%  em média 
de número de vendas em todas as 
operações, 21% em fluxo de pes-
soas pelos corredores e o índice de 
ocupação de espaços muito acima 
do padrão nacional, atualmente 

north Shopping entra em 2020 
com inaugurações agendadas e novos 

conceitos a serem implantados

são 100 operações em atividade.
Mas, 2020 chega trazendo 

muito mais.
As novidades não param 

num shopping que encontrou o 
caminho de comunicação com 
seu público, adivinhando suas 
expectativas e satisfazendo 
vontades que os consumidores 
nem sabiam que tinham.

Entre as novidades está a 
instalação de um Coworking 
completo, um espaço com diver-
sas salas de escritórios para uso 
com hora marcada por empreen-
dedores 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 especí-
ficos, 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 
local que reúne diversas opções 
de compras, serviços, gastro-

nomia, entretenimento e lazer.
Com todo o conforto, co-

modidade e beleza que um 
shopping oferece.

Também estão agendadas 
novas e grandiosas inaugu-
rações, como Angel Shoes, 
Claro, Empório do Homem e 
Pastelloni, além de outras que 
ainda não podem ser divulga-
das por questões contratuais.

Os diretores do North Sho-
pping Barretos também anunciam 
novas mudanças e surpresas no 
equipamento, como as realizadas 
em 2019 no conjunto de banhei-
ros, na oferta das mesas redon-
das para grupos de 10 pessoas, 
nos detalhes de decoração e no 
constante investimento de treina-
mento da equipe que tem contato 
direto com os clientes e visitantes, 
deixando o shopping ainda mais 
atrativo e receptivo a todos.

O ano chega anunciando, 
ainda, a programação de co-
memorações que culminarão 
em 5 de dezembro de 2020 
com o aniversário de 10 anos 
do North Shopping Barretos.

Um grande motivo para 
acreditar que será um ano, 
realmente, inesquecível.

Poço dos Desejos do north Shopping 
destina moedas para Vicentinos
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O barretense Frederico Leonardi celebrou mais um ano 
de vida no último dia 26, ao lado de amigos e familiares; 

em especial, da namorada Ana Júlia. Felicidades!!!

A gerente de Marketing do North Shopping Barretos, Leticia 
Pires, comemorou mais uma primavera no último dia 25, ao 

lado do esposo Denilson e da filha Sophia. Parabéns!!

O último dia 25 foi dia de festa para a bela Graciane Flores, 
que comemorou mais uma primavera, ao lado do esposo Ricardo, 

e dos filhos Lorenzo e Pietro. Parabéns!!!

A bela barretense Nicoly Stoppa, curtindo deliciosas 
férias na praia do Guaiuba. Delícia é viver a vida!!

Fábio Esposto brindou mais um ano de vida no 
último dia 26, ao lado da esposa Priscila. O casal está 

à espera dos babys “Gemeos”. Parabéns!!!

O último dia 26 foi dia de festa para o barretense 
Marcelo Flosi, que completou mais um ano de vida, ao lado 

da esposa Amanda e da filha Maria Laura. Parabéns !!!

Rui Pinto Marques comemora no próximo dia 31 mais um 
aniversário, junto da esposa Maria Carmélia, dos filhos Alessandra 

e Ricardo, e dos netos Mariana, Gabriel e Letícia. Parabéns!!
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Esportes

A FPF (Federação Paulista 
de Futebol) divulgou na última 
quinta-feira, dia 26, a tabela do 
Campeonato Paulista da Série 
A3 de 2020, com as datas e 
horários dos jogos. 

A equipe do Barretos Es-
porte Clube faz a sua estreia no 
dia 25 de janeiro, às 15 horas, 
no Estádio José Liberati, em 
Osasco, diante do Grêmio 
Esportivo Osasco. 

A diretoria do Barretos Es-
porte Clube liberou os atletas 
para as festividades de final 
de ano, com a reapresentação 
agendada para a próxima quin-

ta-feira, dia 2 de janeiro, às 15 
horas, no Estádio Fortaleza. 

Segundo o gerente de futebol, 
Luis Eduardo Cortillazzi, o jogo 
treino diante da equipe do Miras-
sol Futebol Clube que estava pre-
visto para o dia 30, foi reagendado 
para o dia 8 de janeiro.

De acordo com o gerente, 
todos os atletas deixaram o 
clube com contrato assinado e 
estão de recesso para as festi-
vidades. “O preparador físico 
passou uma série de exercícios 
para que os atletas possam che-
gar em boas condições físicas”, 
afirmou o popular Luisão.

A Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior começa na próxima 
quinta-feira, dia 2 de janeiro, 
e vai até o dia 25, data da final 
que será realizada no estádio 
do Pacaembu, como parte das 
celebrações pelo aniversário 
da cidade de São Paulo.

A grande novidade da tem-

porada 2020 é que, pela pri-
meira vez na história da com-
petição, todos os jogos vão ser 
transmitidos e o torcedor já 
sabe onde assistir as partidas.

O torcedor pode assistir 
aos jogos de várias formas. Na 
TV, os jogos terão transmissão 
pelo SporTV, Rede Vida, TV 

Cultura e TV Globo (que deve 
passar a final).

Já pela internet, são várias 
as opções. É possível assistir 
pelo site e aplicativo Globo 
Play, SporTV Play, Rede Vida, 
TV Cultura e também pelo 
canal de streaming Mycujoo 
e pelo Facebook da Federação 

Paulista e da Copinha.
Esta é a 51ª edição da Copa 

São Paulo de futebol Júnior. 
Serão 128 times de todos os 
estados brasileiros em 32 
sedes distribuídos por São 
Paulo. Em 2020, estarão em 
campo atletas nascidos entre 
2000 e 2004.

Copa São Paulo de Futebol Júnior terá transmissão de todos os jogos em 2020
Será possível assistir à Copinha pela internet, 

pela TV aberta e por canais fechados

Barretos EC estreia 
no dia 25 de janeiro 

contra o Osasco


