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O RESPEITO É UMA CONQUISTA DE UMA SOCIEDADE PLURAL - Paulo Dimas Mascaretti, secretário de Estado da
Justiça e Cidadania de São Paulo, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, tratando de dois importantes temas
da atual sociedade e que vivemos: igualdade das pessoas e discriminação.
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Barretos tem três opções para o reveillon
Rio das Pedras, Parque do Peão e Região dos Lagos marcam a virada de 2019 para 2020

Os barretenses não passarão a virada de 2019 para
2020 sem opções de lazer e
diversão. Para todos os gostos e bolsos, pelo menos três
opções, fora as reuniões de
amigos e familiares em residências e casa de festas, são
oferecidas à população.

RIO DAS PEDRAS
A partir das 22 horas do
dia 31 de dezembro o Rio das
Pedras Country Club promove, para os associados e visitantes, o tradicional Reveillon, no salão nobre, sede de
campo. As atrações ficam por
conta do Grupo Nossa Ima-

Moradias do Residencial Vida Nova
Barretos 5 serão entregues em janeiro
As chaves das 696 moradias
do Residencial Vida Nova Barretos 5, bairro planejado construído pela Pacaembu Construtora, com o apoio da prefeitura
de Barretos, serão entregues
aos futuros moradores no dia
25 de janeiro de 2020.
As casas estão 100% prontas, faltando apenas a liberação e regulamentação do novo
bairro junto aos órgãos públicos competentes.
O Vida Nova Barretos 5 será
SINDICATO DOS
BANCÁRIOS
2019 foi ano de
luta e resistência
Página 7

entregue com 3 meses de antecedência, em relação ao prazo
contratual de financiamento assinado entre os futuros moradores e a Caixa Econômica Federal. (Foto: assessoria Pacaembu)

Prêmio da
Mega da Virada
está estimado
em mais de
R$ 300 milhões

Parquinho da Região
dos Lagos é reaberto

Nesta sexta-feira (27), o conhecido Parquinho da Região
dos Lagos reabre suas portas para receber as crianças, a partir das 8 horas. Haverá farta distribuição de pipoca e algodão
doce, das 9 às 12h30. Todos os barretenses estão convidados a
levarem suas crianças ao local.

Após ser realizado o sorteio
do concurso 2219 da Mega-Sena, no último sábado (21), todas
as apostas passam a ser exclusivas para a Mega da Virada.
O sorteio acontece na noite de
31 de dezembro. O prêmio está
estimado em mais de R$ 300
milhões e não acumula, ou seja,
não havendo apostas premiadas
com seis números, o prêmio
será rateado entre os acertadores de cinco números e, assim,
sucessivamente. Se apenas um
ganhador acertar as seis dezenas da Mega-Sena e aplicar o
prêmio estimado na Poupança da CAIXA, terá uma renda
mensal de R$ 861,3 mil para
realizar todos os seus sonhos.

gem e Kadu Velasco & Banda. Haverá uma super queima
de fogos. Sócios em dia tem
entrada gratuita. Ingressos
para visitantes R$ 150,00 (antecipado) e Mesas R$ 90,00
(acompanhando uma porção
de frios e uma champagne).
PARQUE DO PEÃO
Um cardápio especial foi selecionado para receber os convidados do Reveillon que acontecerá no Espaço Berrantão, no
Parque do Peão. Sob o comando
do empresário Danilo Borges, o
buffet servirá na Ilha Gourmet,
desde entrada (frios, quiches,
cuscuz, escabeche, saladas, entre outros pratos), jantar com sobremesa, até a mesa de café no
final do evento. No open bar estão inclusos água, refrigerante,
suco, cerveja, batidas com vodka e vinho frisante. Os convidados poderão levar whisky ou
vinho e o buffet providenciará
taças e gelo. Os ingressos estão
sendo vendidos exclusivamente

na Loja Oficial de Os Independentes, localizada na esquina da
avenida 43 com a rua 38. DJ Sá
será o responsável pela música
do evento que terá início às 23
horas com previsão de término
às 5 horas da manhã.
REGIÃO DOS LAGOS
A prefeitura de Barretos confirmou a realização da Festa da
Virada na Região dos Lagos,
aberta gratuitamente a população, tendo como principal
atração o show da dupla João
Bosco & Vinícius, à meia noite.
A programação inclui, ainda, a
apresentação de Paulinho 1001
e DJ Nenezinha, de Cuiabano Lima, do grupo de samba
e pagode Nossa Imagem e da
Dupla José & Diogo. Também
será montada uma estrutura de
Praça de Alimentação, banheiros químicos e segurança, além
do grandioso palco dos shows.
Tudo gratuitamente para que
os barretenses possam receber
2020 em grande estilo.

Bancos não abrirão nos dias
31 de dezembro e 1º de janeiro
Na próxima terça-feira, 31
de dezembro, e no dia 1º de
janeiro, as agências bancárias
não vão abrir para atendimento ao público. A informação
é da Federação Brasileira de
Bancos, a Febraban.
Quem precisar fazer alguma
transação financeira nestes dois
dias deverá usar os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco
por telefone e correspondentes.
Se você tiver carnês e contas
de consumo, como água, energia e telefone, que forem vencer no feriado, não se preocupe,
pois eles poderão ser pagos, sem
acréscimo, no dia útil seguinte. Outra solução, é agendar os
pagamentos ou pagá-las nos
próprios caixas automáticos, se
tiverem código de barras.
Então, o último dia útil do
ano para atendimento ao público vai ser na próxima segunda-feira, dia 30 de dezembro.
PREFEITURA
A prefeitura terá expediente normal nesta sexta-feira,
dia 27. Depois, ficará fechada até o dia 1º de janeiro,
reabrindo no dia 2 de janeiro

para atendimento ao público.
O Fórum de Barretos está em
recesso até o dia 6 de janeiro.
POUPATEMPO
Na semana em que se comemora o Ano Novo, os postos do
Poupatempo estarão fechados
em todo o Estado nos dias 30
e 31 de dezembro e no dia 01
de janeiro de 2020. No dia 2 de
janeiro, após o feriado, todas as
unidades do programa voltam a
atender normalmente.
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Editorial

O respeito é uma conquista
de uma sociedade plural

Paulo Dimas Mascaretti, secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo,
ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, tratando de dois importantes temas da atual
sociedade e que vivemos: igualdade das pessoas e discriminação. Segue.
Há mais de 120 anos, a Secretaria da Justiça e Cidadania promove e implanta ações
para a defesa dos direitos humanos. Em 1892, o Governo
do Estado de São Paulo sancionou o Decreto nº 28 para
organizar a estrutura da Pasta.
Ao longo das décadas, o
mundo passou por inúmeras
transformações e a Secretaria
da Justiça incluiu em seu escopo novas políticas públicas para
atender à sociedade que é plural.
Em 2019, intensificamos
os trabalhos para combater a
violência contra a mulher, a
discriminação, a intolerância
religiosa e a xenofobia.
Lançamos cinco campanhas que tratam da liberdade
da crença religiosa, do papel
da mulher na transformação
da sociedade, do acolhimento
de imigrantes, da prevenção
do uso de drogas entre adolescentes de escolas públicas e
da cidadania no trânsito.
Abrimos as portas da Secretaria da Justiça para apresentar os serviços públicos
disponíveis. As coordenações,

os conselhos e as entidades
vinculados à pasta aumentaram os atendimentos em diversas áreas. A proposta de
dar visibilidade aos trabalhos
foi acolhida pela sociedade.
Em 2019, o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi)
realizou 2.250 atendimentos
na área psicossocial; incluindo
os serviços prestados após o
ataque na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano,
e às famílias das vítimas de
Paraisópolis. Aumento de 85%
em comparação a 2018.
Os Centros de Integração
da Cidadania (CICs) realizaram mais de 1,2 milhão de
atendimentos nas 17 unidades
na capital, na grande São Paulo, no litoral e no interior do
estado. Nas ações itinerantes
foram mais de 100 mil atendimentos em 18 municípios.
Neste ano, foi inaugurado
o CIC Regional de Ribeirão
Preto, e está em estudo a criação de um CIC na comunidade de Paraisópolis. Nesses
locais são emitidos documentos, oferecidos cursos profis-

sionalizantes, orientações sociais e jurídicas, atendimento
psicossocial, perícia de investigação de paternidade, atividades culturais, esportivas e
de lazer, entre outras.
Outra ação de destaque
de 2019 foi consolidada por
meio do Fundo Estadual de
Defesa dos Interesses Difusos
(FID), que direciona recursos
para obras diversas de valor
artístico, histórico, turístico,
paisagístico, ambiental, às
pessoas com deficiência, ao
idoso, à saúde pública, entre
outras áreas.
Em 2019, o FID assinou
119 convênios com prefeituras, ONGs, entre outros proponentes. Ao todo, o fundo
liberou R$ 98,6 milhões para
obras diversas. Os recursos
são provenientes de condenações em ações civis públicas e
de multas por descumprimento de Termos de Ajustamento
de Conduta (TACs) firmados
com o Ministério Público do
Estado de São Paulo.
A 2ª Feira dos Direitos
Humanos, em comemoração

aos 71 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), marcou a
última ação social de 2019. A
feira foi realizada em 9 de dezembro no Pátio do Colégio,
região central de São Paulo.
Foram realizados quase 5 mil
atendimentos nas áreas de
saúde, educação, mercado de
trabalho, assistência social,
entre outras.
Durante a feira, também
foi lançada a cartilha virtual
“Orientador de Boas Práticas - Atendimento dos Serviços Públicos às Populações
Vulneráveis”, que apresenta orientações técnicas para
atendimento de diferentes
grupos nas unidades da administração pública estadual. A
cartilha virtual está disponível
para download no site da Secretaria da Justiça.
O balanço de 2019 é extremamente positivo. Em 2020
seguiremos com novos projetos para defender a igualdade
das pessoas e evitar a discriminação em todos os setores
da sociedade.

Opinião

Contrato Verde e Amarelo.
Uma nova possibilidade de emprego?
Antes de nos aprofundarmos no tema “Contrato de
Trabalho Verde e Amarelo”
temos que entender que ele
veio por meio de uma Medida
Provisória. Mas o que é uma
Medida Provisória?
Medidas
Provisórias
(MPs) são normas com força
de lei editadas pelo Presidente
da República em situações de
relevância e urgência.
Apesar de produzir efeitos
jurídicos imediatos, é necessária a posterior apreciação
pelas Casas do Congresso
Nacional (Câmara e Senado),
no prazo máximo de 120 dias,
para que se converta definitivamente em lei ordinária,
caso contrário, a Medida Provisória deixa de valer.
Foi por meio dessa ferramenta que foi criada a Medida
Provisória 905/2019, que apresenta o Contrato de Trabalho
Verde e Amarelo, com validade
a partir de 12/11/2019, e tem o
intuito de gerar empregos, estipulando que as contratações
nesta modalidade devam ser
realizadas entre 1° de janeiro de

2020 e 31 de dezembro de 2022.
Este contrato é direcionado
a um público específico, os jovens entre 18 e 29 anos, na condição de “primeiro emprego”.
Entretanto, a MP em seu Artigo
1° conceitua esta condição da
seguinte maneira: “para fins da
caracterização como primeiro
emprego, não serão considerados os seguintes vínculos laborais: menor aprendiz, contrato
de experiência, trabalho intermitente e o trabalho avulso”.
Assim, mesmo que haja
anteriormente na carteira uma
anotação de vínculo de emprego nestes moldes, o empregador poderá contratar o
jovem na nova modalidade de
contratação verde e amarela.
Esta MP objetiva a geração
de emprego, mas traz uma limitação a esse tipo de contratação, as empresas podem utilizá-lo na limitação de 20% de
seu quadro de funcionários. Ou
seja, se a empresa tem 10 empregados, ela somente poderá
contratar no máximo 2 profissionais nesta modalidade.
Tal modalidade de contrato
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será sempre por prazo determinado (máximo 24 meses), o
que cria outra limitação de utilização. Assim, o trabalhador
contratado por outras formas
de contrato de trabalho, uma
vez dispensado, não poderá
ser recontratado pelo mesmo
empregador nesta modalidade
pelo prazo de 180 dias, contado da data de dispensa.
O objetivo dessa limitação
é impedir rescisões fraudulentas com o objetivo de recontratação nesta modalidade.
No que tange ao salário,
a MP limita a remuneração a
um salário mínimo nacional e
meio, desconsiderando assim
o piso salarial estipulado pelo
sindicato da categoria e/ou o
conselho de classe.
Uma característica importante é o pagamento imediato,
junto à remuneração mensal,
do 13° proporcional, férias
proporcionais com acréscimo
de 1/3 e do FGTS.
A MP também desonera o
pagamento do FGTS (que será
de 2%, e não 8% como os contratos normais), assim como a
multa por dispensa sem justa
causa é de 20% e não 40% como
os demais contratos celetistas.
Em relação aos encargos
trabalhistas sobre a folha de
pagamento, a MP prevê a isenção dos 20% patronal e dos
2,5% a título de salário-educação, chamado de “terceiros”.

Desta forma, para o empregador há a vantagem de que a
contratação sairá mais barata
que a de um empregado com
contrato celetista comum, visto que há certa flexibilização
de direitos trabalhistas dos empregados. Para o empregado,
há a vantagem da possibilidade de inserção no mercado de
trabalho, pois a MP visa o aumento nos postos de trabalho.
Por fim, a MP recém-publicada terá que ser amadurecida
e testar sua eficácia na realidade do trabalho brasileiro, o que
deve ocorrer nos 120 dias em
que possui validade, até que
seja convertida em lei ou não.
Arthur Augusto Garcia
Graduado e Pós-Graduado em
Direito e Professor Tutor dos
cursos de Direito do Centro
Universitário Internacional Uninter.
Priscilla Bortolotto Ribeiro
Graduada e Pós-Graduada em
Direito e Professora Tutora dos
Cursos de Direito e Segurança
Pública do Centro Universitário
Internacional Uninter.

Um bom momento para
rever a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária
É comum que no mês de dezembro a economia se aqueça,
os ânimos se aflorem e a razão
dessa euforia muitas vezes é o
13º salário. Como nem tudo são
flores, sobretudo considerando
a crise econômica do país, muitos empresários precisam se
desdobrar para honrarem com o
pagamento do tão esperado 13º.
Neste momento toda economia
tributária é bem-vinda.
Recentemente o Conselho
Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) decidiu que
o bônus pago pela pessoa jurídica para a contratação de
determinado empregado, também conhecido como luvas, ou
hiring bonus, não deve compor
a base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
No caso recém-analisado, uma instituição financeira
contratou alguns empregados
e como forma de deixar sua
proposta mais atraente ofereceu um bônus no ato da contratação. Para o Fisco, o hiring
bonus tem caráter de gratificação em contraprestação aos
serviços que serão prestados ao
longo do tempo, faz parte do
salário do empregado e deve
compor a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária.
De acordo com o CARF, porém, o pagamento dessa verba,
mesmo que de forma parcelada,
é feito por ocasião da contratação do empregado e não se destina a retribuir o trabalho, porque a relação sequer teve início.
Além disso, o pagamento tem
caráter indenizatório e visa promover a mão de obra qualificada, dando valor aos bons profissionais existentes no mercado.
É com frequência que verbas de natureza indenizatória

são incluídas indevidamente na
base de cálculo da contribuição
previdenciária. Exemplo desse
abuso cometido pelo Fisco é o
salário-maternidade, pagos às
mães empregadas.
Esse assunto, aliás, foi analisado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no início do mês
passado. Atualmente o julgamento encontra-se suspenso,
mas os contribuintes estão à
frente no placar (4×3). Para o
Ministro Luís Roberto Barroso a tributação desse montante
incentiva as empresas a terem
empregados com predominância no sexo masculino, além
do fato de inexistir contraprestação pelo trabalho no período
em que a mulher está afastada
de suas atividades laborais.
Em caso de vitória dos contribuintes, a União estima que
o impacto fiscal é de 1,34 bilhões em 1 ano, e 6,3 bilhões
em cinco anos.
Não raras vezes, os contribuintes pagam ao Fisco mais
do que efetivamente devem,
incluindo verbas de caráter indenizatório, tais como o hiring
bonus, salário-maternidade, adicionais de horas-extras, férias,
entre tantas outras, que não devem compor a base de cálculo
da Contribuição Previdenciária.
Por isso, é recomendável
que os contribuintes reavaliem
as verbas que estão sendo incluídas na base de cálculo da
contribuição
previdenciária,
bem como estudem a possibilidade de reaver os valores pagos indevidamente nos últimos
5 anos, otimizando, assim, seu
fluxo de caixa.
Lucas de Moraes Monteiro
Advogado do escritório
Braga & Moreno
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Nós nunca conheceremos a nós mesmos ou a força dos nossos relacionamentos até que ambos tenham sido testados pela adversidade.” (J.K. Rowling)

Caique Correia de Carvalho completou 15 anos nesta
quinta-feira, dia 26. Inteligente, dedicado e atleta de corrida,
Caique recebeu todo o carinho da mãe Fabíola, do irmão Rodrigo, dos avós, tios e primos. Felicidades!

25 de dezembro é dia de comemorar o nascimento do Menino Jesus, e
também o aniversário de Letícia Pires, Gerente de Marketing do North
Shopping Barretos, que na data fez seus 32 anos. O carinho especial fica
por conta do marido Denilson e da filha Sophia (foto).

A agência de comunicação
Phábrica de Ideias reuniu
toda sua equipe em uma
divertida e criativa confraternização que aconteceu
no Kauai Sports em Ribeirão
Preto, na sexta-feira, dia 20.
Vôlei de areia e torta na cara
estiveram entre as atividades
que foram encerradas com o
amigo roubado. Muita energia boa para a chegada de
2020. (foto: Rafael Cautella)

O Rancho do Peãozinho terá horário especial de funcionamento
no dia 31 ficando aberto das 9h às 12h. Já no dia 1 de janeiro o
local estará fechado para visitação, voltando ao atendimento normal, das 9h à 17h, na quinta-feira, dia 2. (foto: Roberto Galhardo)

A espontaneidade e a
alegria fazem parte da
característica marcante de
Gabriela Ivanof, que celebra
idade nova domingo (29/12),
rodeada de amigos e familiares. Tudo de bom Gabi!!!

Destaque para o casal Nereu Luiz e Fernanda
Ornellas, que em clima de muito amor, faz
votos de bastante companheirismo, em seu primeiro de muitos Natais juntos. Tudo de bom!!!

O mês de dezembro quando chega, nos leva a
participar de um espetáculo, onde podemos
rir, chorar, amar, nos unir! Mas no dia 23/12 em
especial, quem brilha nesse palco é Maicon Nascimento, que comemora idade nova nessa data.
E se esse mês pede festa, ele é a própria festa,
pois é completo. Ele recebe as felicitações de
Leandro Lopes, todos seus amigos, familiares, e
em especial, de sua querida mãe Gercedes Silva.

A bela Stephannie Guedes Lima, estudante de
direito e colaboradora do Poupatempo completou 18 anos no último dia (21/12). A jovem
recebeu os carinhos dos amigos, familiares e
dos pais, Wendel Willian de Lima e Simone Cardoso Guedes, e da irmã Évilly. Felicidades!!!

O apresentador e cantor
Pedro Bretanha chega
aos seus 4.1 na próxima
segunda (30/12). Ele
comemora a idade nova
antecipando para sexta-feira (27/12), com uma
super apresentação de
Rock nacional e internacional, ao lado dos amigos
Pedro Sanches e Norberto
Amsei, no Coyote’ S Bar.
O parabéns especial fica
por conta da esposa Aline,
presença vip no show.
Tudo de bom Pedro!!!

A quarta-feira
(24/12) foi dia do
casal Adriana do
Carmo e Claudinei
Donizete celebrar 14 anos de
casados, e dessa
feliz união foram
agraciados com o
melhor presente,
os filhos, Ana Beatriz e José Otavio.
Parabéns!!!
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Empresários que receberam novas áreas no
Distrito Industrial vão gerar mil novos empregos
O prefeito Guilherme Ávila confirmou reunião realizada com mais de 30 empresários que receberam doações
de áreas na Zona de Uso Diversificado “Pedro Pinto Paixão”, o Distrito Industrial II.
A prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego, revogou recentemente a doação
a 18 empresas que descumpriram os prazos para construção
e instalação no DI 2.
Além de repassar as áreas
retomadas, foram aprovadas
transferências e doações de
área livres, num total de 41
novas empresas beneficiadas.
Somando-se os dois mandatos
do prefeito Guilherme Ávila,
foram registradas 79 doações,
contra 54 dos dois mandatos
anteriores a ele.
Segundo o secretário muni-

cipal de Indústria, Comércio e
Emprego, Fernando Carvalho,
a expectativa é gerar cerca de
mil empregos com todos os
investimentos que os empresários programaram em seus
projetos de pedido de área.
“A reunião foi quase uma
celebração, pois reunimos
empresários sérios, a maioria
barretenses, que acreditam na
cidade, buscam investir e precisavam apenas de um espaço
adequado para implementar
novos projetos ou ampliações.
O prefeito fez questão de recebê-los em seu gabinete para
parabenizá-los e ouvi-los,
uma conversa importante para
o desenvolvimento de Barretos”, disse Carvalho.
O prefeito pontuou que as
portas da prefeitura sempre estiveram abertas a novas idéias.
“Nós conseguimos agilizar

processos de doação que estavam parados na burocracia
determinada pelas leis, conseguimos fazer com que os vereadores se sensibilizassem em
relação a essas doações e aprovassem os projetos e fizemos

Poupatempo Barretos realiza inscrição de
novos alunos para rede estadual de ensino
Os postos Poupatempo de
todo o Estado realizam o processo para inscrição de novos
alunos interessados em ingressar na rede pública de ensino.
A ação é uma parceria com
a Secretaria Estadual da Educação e busca ampliar a oferta de
possibilidades aos cidadãos que
desejam continuar os estudos.
As inscrições para a matrícula escolar 2020 poderão ser
feitas pessoalmente no Poupatempo, mediante agendamen-

to prévio, durante todo o ano
de 2020. Podem se inscrever
estudantes de outras redes, de
outros estados ou países que
não se encontram matriculados nas escolas estaduais do
Estado de São Paulo.
Para solicitar o serviço, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo SP
Serviços. Na data e horário marcados, é preciso levar ao Poupatempo o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante

um trabalho de verificação dos
empresários que realmente
tem condições de investir nessas áreas. Tudo isso para que a
cidade possa crescer com essas
empresas, gerar novos empregos e movimentar a economia.
Todo mundo ganha”, explicou
Guilherme Ávila.
“A prefeitura de Barretos
teve um olhar otimista e muito

atento para os micro e pequenos empresários barretenses,
confiando em seus potenciais
e acreditando que muitos deles querem uma oportunidade
para expandir seus negócios,
já que são comprovadamente grandes geradores de empregos em todo país”, disse Fernando Carvalho, que
coordenou todo o trabalho de

de endereço do estudante.
Para os menores de 18
anos é necessário estar acompanhado pelo representante
legal, devidamente identificado. Concluída a inscrição, o
cidadão receberá um comprovante para acompanhamento
do resultado de sua matrícula.
Em Barretos, a Unidade do
Poupatempo está instalada na
alameda de serviços do North
Shopping Barretos, na Via
Conselheiro Antônio Prado.

Educação disponibiliza resultado
das matrículas na rede estadual
Período de transferência ocorre entre 3 e 8 de janeiro.
Ano letivo começa em 3 de fevereiro
Desde esta quinta-feira
(26), a Secretaria Estadual da
Educação disponibiliza o resultado das matrículas para as
escolas da rede em todo o Estado, por meio da Secretaria
Escolar Digital (https://sed.
educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta).
Através dessa consulta, estudantes e familiares poderão
saber em qual unidade escolar
os estudantes têm uma vaga
garantida para 2020. O acesso a consulta pública deve ser
feito pelo Registro do Aluno
(RA) e data de nascimento.
TRANSFERÊNCIA

Entre os dias 3 e 8 de janeiro, estará aberto o período
de transferência dos estudantes. Os pedidos de transferência podem ser por mudança
de endereço ou por escola de
preferência da família. Qualquer escola da rede estadual é
ponto de inscrição para solicitar a transferência.
Para fazer inscrição de
transferência é necessário
apresentar o documento de
identidade (RG) ou certidão
de nascimento do aluno e
comprovante de residência.
O resultado do pedido de
transferência será divulgado

a partir do dia 13 de janeiro.
Caso não sejam transferidos,
os estudantes continuarão a
estudar na unidade de ensino
onde estão atualmente matriculados. Todos eles, entretanto, têm a matrícula garantida
para o ano letivo de 2020.
O próximo ano letivo na
rede estadual começa no dia
3 de fevereiro, com encerramento previsto em 23 de dezembro de 2020.
Mais informações podem ser obtidas no site www.
educacao.sp.gov.br; telefone
08007700012 ou http://matricula2020.educacao.sp.gov.br

PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

aprovação dos projetos.
Os empresários presentes
na reunião agradeceram a prefeitura e reivindicaram uma
intermediação junto a CPFL
para que a iluminação de todo
o Distrito Industrial II seja
agilizada. O prefeito se comprometeu a marcar uma reunião com os representantes da
CPFL no início de 2020.
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ALERTA PARA FÉRIAS

Bebidas energéticas são ciladas e saúde pode ser prejudicada

Especialistas explicam como funciona a “bomba” de energia que ganha espaço nas baladas
Com as férias de fim de
ano, as baladas “bombam”
em todo o Brasil. Para aguentar a noite inteira de festa, as
bebidas energéticas ganharam
espaço, prometendo conceder
grandes quantidades de empolgação e energia para quem
as consome.
No entanto, de acordo com
especialistas da Sociedade de
Cardiologia do Estado de São
Paulo (Socesp), o produto é uma
grande cilada para o organismo.
O presidente da entidade,
dr. José Francisco Kerr Saraiva, explica que uma latinha
já acelera os batimentos cardíacos, independentemente de
fatores de risco como obesidade, diabetes, sedentarismo
e estresse. “O energético estimula receptores responsáveis
pela vasodilatação coronária e
periférica, podendo gerar pro-

blemas cardiovasculares até
em jovens”, afirma.
Cardiologista especialista em Medicina Esportiva, o
dr. Nabil Ghorayeb destaca
que os energéticos são, na
verdade, um concentrado de
cafeína e taurina em bebida
adocicada. “Na teoria, eles
oferecem mais energia, mas
a única consequência após a
ingestão é a redução da sonolência”, diz o especialista.
Ambos os profissionais
concordam que o principal
risco é quando se mistura o
produto com bebidas alcoólicas, como vodka e gim. “Isso
gera uma confusão no cérebro
da pessoa, já que os destilados
agem como soníferos, enquanto o energético é estimulante.
O efeito principal é a taquicardia, extremamente desagradável, que pode gerar falta de ar

e tontura, além de desmaios”,
explica o dr. Ghorayeb.
Segundo o dr. Saraiva, os
energéticos, quando consumidos em excesso, também podem causar aumento de pressão
arterial e arritmias, levando a
casos mais sérios, como Infarto
Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral.
A bebida promete reduzir
fadiga e melhorar o estado de
vigília, possibilitando horas de
atividades e, por isso, é comumente utilizada em baladas.
Além dos problemas cardiovasculares já expostos,
os energéticos podem gerar
nervosismo, desidratação, insônia e tremores. No rótulo,
deve constar a informação
que a mistura com bebidas alcoólicas não é recomendada,
já que também pode mascarar
a embriaguez.

Alerta para problemas causados
pelo uso excessivo do celular
Segundo Pesquisa Anual
de Administração e Uso de
Tecnologia da Informação nas
Empresas, realizada pela Fundação Getulio Vargas de São
Paulo (FGV-SP), há atualmente, no Brasil, 230 milhões
de smartphones ativos.
O número é superior ao de
habitantes que, de acordo com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
está em 210 milhões.
A psicóloga infantil do
Serviço Social da Construção
de São Paulo, Niusa Paiva
Barreira, comenta que a popularização dos smartphones
trouxe benefícios positivos,
como o fácil acesso às informações e a possibilidade de
comunicação com pessoas
que estão distantes. “Contudo, principalmente entre as

crianças e adolescentes, o uso
destes equipamentos precisa
ser regulado para não se tornar um transtorno”, comenta.
Segunda a especialista, os
pais precisam estar atentos desde
cedo para que os filhos não tornem o uso do celular uma compulsão, prejudicando o convívio
social e suas tarefas diárias.
“A faixa etária em que
cada criança deve começar a
usar estes dispositivos móveis
deve ser determinada pelo
responsável. Contudo, é primordial que os pais estabeleçam desde muito cedo limites
para a utilização”, recomenda
a psicóloga.
A psicóloga salienta que os
adultos precisam ser indutores
de boas práticas, isso porque
não adianta proibir o filho de
usar o celular durante o jantar,

por exemplo, se os pais estão
conectados à internet o tempo
todo. “O ideal é estabelecer um
horário para utilização e os pais
também respeitarem esta regra”.
A especialista destaca ainda que é importante sempre
oferecer uma alternativa prazerosa à criança que faça com
que ela opte por desconectar
do celular. “Opções de lazer e
esportes, atividades ao ar livre
e artísticas são ferramentas poderosas neste processo e que,
na maioria das vezes, têm boa
aceitação entre os jovens”.
A psicóloga pondera a importância de se observar também a conduta dos filhos, isso
porque mudanças bruscas de
comportamento podem ser sinais de distúrbios mais sérios
e indícios de que o jovem precisa de ajuda profissional.
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“900 mil novos idosos
ficaram inadimplentes em
um ano”, diz Serasa Experian
Essa faixa etária foi a que mais cresceu em 2019

Entre todas as faixas etárias, a inadimplência das pessoas com mais de 60 anos foi
a que mais cresceu em 2019.
De outubro de 2018 a outubro
de deste ano, 900 mil novos
idosos deixaram de pagar suas
contas, ou seja, um aumento de
10,1% no período, atingindo
9,8 milhões de inadimplentes.
A alta do índice geral neste
mesmo intervalo foi de 3,4%.
Em outubro deste ano, havia
63,9 milhões de consumidores com as contas atrasadas
e não pagas, representando
40,9% da população adulta.
“A concessão de crédito no
Brasil depende, principalmente, do score de crédito, uma
pontuação que avalia o comportamento financeiro destas
pessoas. Os idosos aposentados

costumam ter mais facilidade
para conseguir empréstimos
por conta da aposentadoria e do
histórico de pagamentos, muito
mais longo do que dos mais novos. A expectativa é que, com
o Cadastro Positivo, as demais
faixas também passem a ter
mais acesso, graças ao forte
impacto que os novos dados
terão na pontuação de crédito”,
comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.
Uma pesquisa recente da
Serasa Experian revelou que os
entrevistados acima de 40 anos
são os que menos afirmam já
ter verificado o score (60,1%
das pessoas nesta faixa). Já nas
demais, 79,4% daqueles entre
18 e 29 anos e 77,3% dos entre
30 e 39 anos dizem já ter visto
sua pontuação de crédito.

REPRESENTATIVIDADE DE BANCOS E CARTÕES CONTINUA ALTA
Os bancos e cartões continuam concentrando o maior
volume de dívidas, 32,3%, um
aumento de 0,3 ponto percentual com relação a setembro/19.
O Varejo aparece na sequência,
seguido por Telecom.
MAIS DA METADE
DA POPULAÇÃO DO
AMAZONAS ESTÁ
INADIMPLENTE
O Amazonas é o Estado com
maior porcentagem da população com contas atrasadas, o
único acima de 50% (54,2%).
Amapá e Roraima aparecem na
sequência, fazendo com que todos os Estados da região Norte
tenham inadimplência acima da
média nacional, que é de 40,9%.

5 mil quilômetros de rodovias brasileiras
voltam a ser monitoradas com radares
Decisão da PRF reinstituiu prática suspensa por Bolsonaro em agosto

A Polícia Rodoviária Federal reativou radares móveis e portáteis em cerca de 5
mil quilômetros de rodovias
brasileiras. Segundo a instituição, a polícia tem os equipamentos e “está orientada a
incluir a fiscalização de velocidade em seu planejamento
operacional”.
A iniciativa abrange 500
trechos de 10 km de extensão
e marcou a retomada de uma
prática que havia sido suspensa pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto. A ordem proibia o uso de radares móveis

de fiscalização em rodovias
federais, mas o Juiz Marcelo
Gentil Monteiro, da Primeira
Vara Federal Cível do DF, em
resposta a um pedido do Ministério Público Federal, questionou a decisão de Bolsonaro
e implementou a volta dos
equipamentos de fiscalização.
O magistrado afirmou,
ainda, que a medida tomada
“desrespeitou a competência
do Contran e suprimiu a atuação de órgão colegiado cujo
funcionamento está disciplinado em ato proveniente do
Poder Legislativo”.

Segundo Monteiro, “o caso
caracteriza proteção deficiente
dos direitos à vida, saúde e segurança no trânsito”.
No período em que a tecnologia de fiscalização estava
suspensa, do dia 15 de agosto
a 30 de novembro, os acidentes cresceram 6,8% em relação ao mesmo período do ano
passado, com 19.286 em 2018
e 20.600 em 2019.
Na mesma comparação, o número de infrações
caiu 27%, com diferença de
2.041.066 no ano passado e
1.497.528 neste ano.

Verdades e mitos sobre
o ar-condicionado no verão

A utilização do aparelho em casas, empresas e automóveis é positiva no
verão, mas alguns cuidados devem ser tomados para se evitarem problemas,
explica o médico pneumologista Álvaro Gradim, presidente da Associação
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP)
O uso do ar-condicionado
no verão é positivo, pois ameniza o efeito do calor excessivo sobre o organismo, que,
além de desconforto e mal-estar, pode ser prejudicial à saúde, explica Dr. Gradim
O profissional salienta que
ao contrário do que muitas
vezes se propaga, baixar artificialmente a temperatura do
ambiente nas casas, empresas
e veículos não causa gripes e
resfriados ou quaisquer outras
doenças. “No entanto, é preciso adotar alguns cuidados,
para se evitar riscos e se obter
apenas benefícios”.
A primeira medida é manter-se bem hidratado, pois o
ar-condicionado retira a umidade do ar e deixa o ambiente
mais seco. Isto, e não a baixa
temperatura, pode provocar
infecções respiratórias, pois o

ressecamento do epitélio respiratório destrói anticorpos e
enzimas que defendem o organismo contra os germes.
“É fundamental tomar
água e líquidos com frequência durante todo o período em
que o aparelho estiver ligado”, orienta o médico.
À noite, aconselha-se deixar um copo de água ao lado
da cama, para tomar antes de
dormir. Também se pode deixar
um recipiente com água no ambiente, para que o ar não fique
muito seco. Umedecer as narinas, com uso de soro fisiológico, colírios e hidratantes para a
pele, também, podem ajudar.
“O mais importante, porém, é manter o aparelho de ar-condicionado sempre limpo e
em boas condições de funcionamento. Os filtros devem ser
lavados pelo menos uma vez

por mês e trocados a cada seis
meses se o local não tiver muito movimento. Se o ambiente
for frequentado diariamente
por número grande de pessoas,
o ideal é limpar a cada 15 dias
e trocar a cada três meses”,
ressalta Dr. Gradim.
“Quando os filtros estão
sujos, acabam concentrando
pó, bactérias, fungos e outros
microrganismos prejudiciais
à saúde, principalmente afetando os pulmões. Por isso, o
equipamento deve estar sempre limpo e em perfeitas condições”, alerta o médico.
Deve-se regular bem a
temperatura. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) recomenda que os
aparelhos sejam ajustados na
temperatura de 23ºC. O ideal é
manter o local fresco, saudável
e agradável para o organismo.

Valor do IPVA 2020 está disponível
para consulta a partir desta sexta-feira

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
Os proprietários de veículos registrados no Estado
de São Paulo podem conferir
o valor do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020 em
toda a rede bancária a partir
desta sexta-feira (20).
A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet
ou diretamente nas agências,
bastando o número do Renavam do veículo.
Também é possível verificar 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 desejar
também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independentemente 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.
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Como fazer uma ceia mais
saudável para festa de Ano Novo
Fim de ano é época de festas, encontros com amigos,
família e, claro, da celebração
do Natal e Reveillon diante de
uma mesa farta. O problema
é que, no dia seguinte, muitas
pessoas se arrependem dos
excessos gastronômicos cometidos durante o encontro
e se perguntam: o que fazer
para reverter o exagero ou
mesmo para evitar os abusos?
Segundo Camila Afonso
Alho, nutricionista da Rede
de Hospitais São Camilo de
São Paulo, a prioridade é aderir aos alimentos in natura
(aqueles vendidos como foram obtidos, ou seja, direto da
natureza, como frutas, legumes, verduras, carnes frescas,
tubérculos e ovos) ou minimamente processados (grãos
secos, polidos e empacotados
ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados ou congelados e leite
pasteurizado).
A utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar, deve ser
moderada. Além disso, no
caso do consumo de alimentos
processados, o ideal é digeri-los em pequenas quantidades
e evitar os ultraprocessados
(ou seja, aqueles com adição
de ingredientes como sal, açúcar, óleos, gorduras, proteínas
de soja, do leite, extratos de
carne, além de substâncias
sintetizadas em laboratório).

A seguir, a nutricionista dá
dicas e sugestões de alimentos
mais saudáveis:
SALADAS
- Ricas em vitaminas, minerais e fibras, são ótimas
opções para uma ceia leve e
saudável e continuam sendo
a melhor opção de entrada
para as refeições. Inclua pelo
menos três tipos de folhas ao
seu cardápio, e utilize temperos naturais como azeite, limão, vinagre e ervas naturais,
como orégano, salsa, salsinha,
manjericão e alecrim.
DA TERRA
- Batata, batata doce ou
mandioca podem ser preparadas assadas ou cozidas e servidas separadas ou juntamente com as carnes.
FRUTAS OLEAGINOSAS
- Castanhas, nozes e amêndoas são comuns nesta época
do ano e fontes muito boas
de gordura poli-insaturadas e
monoinsaturadas, minerais e
vitaminas. Podem ser servidas
como aperitivo ou como parte
de ingrediente das preparações,
como no arroz, salada ou farofa. Mas fique atento à quantidade, um punhado é suficiente. As
oleaginosas são calóricas e, por
isso, precisam ser consumidas
com moderação.
FAROFA
- É uma receita muito praticada nas ceias de Natal. Para
deixá-la mais saudável, acres-

Bancários, ao lado do Sindicato, mostraram
que uma categoria forte e organizada pode
barrar retrocessos e manter direitos, mesmo em
conjuntura desfavorável aos trabalhadores. Entramos
em 2020 com a mesma união e mobilização

cente vegetais, frutas ou oleaginosas, tais como: cenoura ralada, couve, damasco, uva passa,
castanhas, nozes ou amêndoas.
Utilize temperos naturais e evite acrescentar embutidos como
presunto, apresuntado, bacon,
salsicha e linguiça.
CARNES
- Opte por carnes mais magras, como peru, chester, peixes e frango. Para temperar
as carnes, utilize condimentos
naturais (cebola, alho, limão,
azeite e ervas de sua preferência) e fuja das carnes que já são
vendidas temperadas, cheias
de aditivos químicos e sal.
SOBREMESAS
- As frutas frescas da época, ricas em vitaminas, minerais e fibras, são as melhores
alternativas. Caso a vontade
de consumir algum doce seja
excessiva, opte por preparar

apenas um tipo de sobremesa.
Dessa forma, o consumo será
mais limitado.
FRUTAS REFRESCANTES E DA ÉPOCA
- Morango, cereja, pêssego, melão, uva, melancia,
figo e ameixa. As frutas secas
também são uma boa opção,
porém possuem alta concentração de açúcar e devem ser
consumidas com moderação.
BEBIDAS
- As águas aromatizadas
são ótimas opções para refrescar, além de ser menos calóricas. Adicione ingredientes naturais como frutas, especiarias
e ervas.
A nutricionista sugere ainda montar o prato preenchendo metade do espaço com saladas, um terço com a carne
magra e o restante com acompanhamentos.

Produtores têm até 30 de dezembro para
aderir aos descontos em operações de crédito
Os descontos são aplicáveis em dívidas originárias de operações de crédito
rural cedidas à União que não foram objeto de inscrição na dívida ativa

Os produtores rurais têm
até o dia 30 de dezembro de
2019 para aderir ao programa
de descontos para pagamen-

to de dívidas do crédito rural
que foram transferidas para
a União, não foram inscritas
na dívida ativa (DAU) e estão

2019 foi ano de
luta e resistência

sendo executadas pela Procuradoria-Geral da União.
Em setembro, a Advocacia-Geral da União (AGU)
regulamentou, por meio da
Portaria nº 471/19, o procedimento para que mutuários
sob execução obtenham os
descontos previstos na Lei nº
13.606/18 para liquidação.
“A obtenção dos descontos
para liquidação das dívidas
depende de expresso pedido
de adesão por parte do mutuário ou seu representante legal,
podendo também, excepcionalmente, ser apresentado por
terceiro, hipótese que será analisada caso a caso pelos órgãos
de execução da PGU”, informa
a Advocacia-Geral da União.
Com o aval do Tesouro Na-

cional e da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, a regulamentação permite tratamento isonômico da União para
as dívidas de mesma natureza
que foram inscritas na Dívida
Ativa da União (DAU), que já
tinham acesso à aplicação dos
descontos legais.
A portaria também regulamenta o recálculo do saldo devedor das operações de
crédito rural contratadas com
o extinto Banco Nacional de
Crédito Cooperativo (BNCC),
cujos débitos, não inscritos na
DAU, também estejam sendo
executados pela AGU.
Nestes casos, o recálculo,
por ser determinado pela própria lei, independentemente de
qualquer pedido do devedor.

Em breve retrospectiva de
2019, o Sindicato dos Bancários de São Paulo lembra que
o ano foi de muitos ataques,
mas que a categoria bancária
os enfrentou com muita luta e
resistência. Relembre.
BANCÁRIOS
NÃO TRABALHARÃO
AOS SÁBADOS
A força da categoria conseguiu neutralizar os efeitos
nefastos da MP 905 sobre os
bancários. Assim, em 10 de
dezembro, foi assinado um
acordo aditivo entre Comando
Nacional dos Bancários e Fenaban que impede o trabalho
bancário aos sábados; garante
a jornada da categoria bancária
– 6 horas, de segunda a sexta –;
mantém a cláusula 11 da CCT,
que prevê a gratificação de função de 55%; determina que a
PLR continue sendo negociada
pelos sindicatos da categoria;
impede os bancos de contratarem trabalhadores ganhando
menos que o piso da categoria;
e mantém todas as cláusulas da
CCT. Sua vigência é até 31 de
dezembro de 2020.
CAPITALIZAÇÃO
NÃO PASSOU
A luta das centrais sindicais junto com trabalhadores
e parlamentares da oposição
conseguiu barrar algumas medidas da proposta original da
reforma da Previdência, que
seriam extremamente prejudiciais à população, dentre eles
a implantação do sistema de
capitalização, pelo qual só iria
conseguir se aposentar quem
ganhasse o suficiente para poupar durante a vida de trabalho.
DEFESA DOS
BANCOS PÚBLICOS
Ao longo de 2019, o Sindicato foi às ruas em defesa das
estatais e dos bancos públicos.
Foi lançada a Frente Parlamentar e Popular em Defesa da Soberania Nacional, a qual o Sindicato integra. Dentro dessa luta
conseguimos importantes vitórias, como a reeleição da bancária Rita Serrano para o Conselho de Administração da Caixa,
onde continuará defendendo os
direitos dos empregados e o caráter público e social do banco.
Também conquistamos a vitória

do “sim” da Cassi, que possibilitará a continuidade da caixa de
assistência dos funcionários do
Banco do Brasil.
IMPEDIMOS OUTRA
TENTATIVA DE TRABALHO AOS SÁBADOS
Antes de enfrentar a MP
905, o Sindicato travou outra
batalha para impedir o trabalho
bancário aos finais de semana:
a MP 881, de abril, revogava a
lei 4.178/62, que impede abertura de agências aos sábados,
e ainda permitia o trabalho
aos domingos e feriados para
todas as categorias profissionais. Mas a luta do movimento
sindical e de parlamentares da
oposição impediu esse ataque
aos trabalhadores, e o Senado
recuou destes pontos nocivos.
CENSO DA
DIVERSIDADE
Na Campanha 2018, os trabalhadores também conquistaram a realização de um novo
Censo da Diversidade Bancária, para traçar um perfil da categoria por raça, gênero, orientação sexual e PCDs (pessoas
com deficiência). O questionário ficou disponível até final
de novembro. Agora os dados
estão sendo analisados e serão
divulgados em 2020.
O Censo é importante porque com ele conseguimos mapear a categoria para implementar ações visando a igualdade de
oportunidades nos bancos.
AUMENTO
REAL EM 2019
A Campanha de 2018 foi
vitoriosa mesmo em conjuntura adversa resultante da reforma trabalhista. A categoria
bancária, organizada em seus
sindicatos, conseguiu fechar um
acordo de dois anos que manteve todos os direitos da CCT.
Em 2019, o reajuste conquistado para salários e demais verbas (como PLR, VA e VR) foi
de 4,31% (INPC mais aumento
real de 1%). Além disso, avançou em novas conquistas como
o parcelamento do adiantamento das férias e a realização de
novo censo da diversidade (leia
mais ao lado), para avançar
na promoção da igualdade de
oportunidades nos bancos para
mulheres, negros e PCDs.
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Barretos EC vai eleger presidente no dia 2 de janeiro

No próximo dia 2 de janeiro
acontece a assembleia para eleição da diretoria executiva do
Barretos Esporte Clube, para os
cargos de presidente, 1º vice, 2º
vice e 3º vice presidente.
Segundo o presidente do
Conselho Deliberativo do
Clube, Cássio Murilo Siqueira, o atual presidente, Rober-

val Moraes da Silva, não quer
continuar nas funções de presidente e, desta forma, estão
abertas as inscrições de chapas interessadas.
“Um grupo já demonstrou
interesse de inscrever uma
chapa, porém, ainda não confirmaram o nome do candidato que irá encabeçar a chapa

e nem os seus componentes”,
afirmou Cássio Murilo.
Segundo o conselheiro, as
chapas interessadas podem se
inscrever na assembleia do dia
2 de janeiro, sendo que a primeira chamada está agendada
para às 18 horas e a segunda às
18h30, com qualquer número
de conselheiros presentes.

FPF fecha com Grupo Globo, Facebook
e Mycujoo, e Copinha terá 100% dos jogos
transmitidos pela 1ª vez na história
A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 terá a maior
exibição da história. A Federação Paulista de Futebol,
organizadora da competição,
fechou acordo com o Grupo
Globo, o Facebook e Mycujoo,
além de TV Cultura e Rede
Vida, para a exibição de todas
as 255 partidas do torneio. Assim, 2020 será o primeiro ano
em que a Copinha terá cobertura completa ao vivo.
A novidade para a próxima
temporada é o acordo com o
Facebook. Serão 24 jogos exclusivos da Copinha transmitidos pelo Watch, a partir das
páginas da Federação Paulista
de Futebol - FPF e da Copinha 2020 no Facebook. Entre
as equipes que terão partidas
exibidas na plataforma estão
Santos, Atlético-MG, Internacional e Bahia.
A tabela das partidas e em
qual plataforma serão exibidas está disponível no site da
FPF (www.futebolpaulista.

com.br). Os jogos serão distribuídos em todas as plataformas, sendo mais de 150
jogos no digital (Facebook e
Mycujoo), e quase 100 na TV
aberta e fechada.
O acordo com o Grupo
Globo, que é o mais tradicional e histórico parceiro para a
Copinha, foi renovado por três
anos e se encerra em 2022.
Com o Mycujoo, houve também uma renovação por uma
temporada. A TV Cultura e a
Rede Vida também exibirão

algumas partidas, ampliando
a exposição da competição.
Maior e mais tradicional
competição de base do Brasil, a
Copa São Paulo de Futebol Jr.
2020 será a 51ª da história. Serão
128 times de todos os Estados
brasileiros em 32 sedes distribuídos pelo Estado de São Paulo.
Em 2020, estarão em campo atletas nascidos entre 2000 e
2004. A grande decisão da Copinha acontece em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São
Paulo, no estádio do Pacaembu.

