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Banda N7 
anima réveillon no 

Rio das Pedras

Começou a contagem re-
gressiva para o Réveillon que 
será realizado no Rio das Pe-
dras. Para comemorar a chega-
da do Ano Novo a animação 
fica por conta da Banda N7.

Todos curtirão a passagem 
de ano no salão nobre clima-
tizado na segunda-feira (31) a 
partir das 22 horas. Além da 
visão panorâmica da queima 
de fogos em lugar privilegia-
do, o Réveillon oferece mesas 
para o público adulto.

De acordo com o presi-
dente Luís Moschiar “Boy”, 
aqueles que adquirirem a 
mesa ganham um champanhe 
e uma tábua de frios. Informa-
ções sobre a reserva e aquisi-
ções de mesas podem ser obti-
das através dos telefones (17) 
3322-7099 / 3322-7102.

Posse de João Mulata será 
automática na próxima terça-feira

Diferentemente de legis-
laturas anteriores, na próxima 
terça-feira, 1º de janeiro de 
2019, não haverá a posse sole-
ne do novo presidente da Câ-
mara Municipal de Barretos.

Eleito presidente em vota-
ção realizada na sessão do úl-
timo dia 10, o vereador João 
Roberto dos Santos, João 
Mulata, assumirá o cargo de 
presidente da mesa diretora 

automaticamente à 0 hora da 
próxima terça-feira, para co-
mandar o legislativo barreten-
se nos próximos dois anos.

Logo após ser eleito como 
elemento surpresa na disputa, 
já que seu nome foi lançado de 
última hora, João Mulata disse 
que sua primeira meta é con-
versar e ouvir o grupo que o 
apoiou, “mas preciso do apoio 
dos demais, inclusive os mais 

expe rientes, para realizar um 
bom trabalho”, complementou.

Com um orçamento de 
R$ 13.730.000,00 a ser gas-
tos pelo Legislativo em 2019, 
João Mulata frisou que todas 
as decisões da mesa diretora 
passarão pelos demais vere-
adores que o apoiou, mas a 
intenção é que os de mais pos-
sam contribuir para um Legis-
lativo forte e atuante.

Executivo, legislativo e 
autarquias administrarão orçamento 

de R$ 587,3 milhões em 2019
Os vereadores aprovaram o 

projeto do Executivo, fixando 
o orçamento municipal para 
2019 em R$ 587.330.000,00. O 
projeto já foi sancionado pelo 
prefeito Guilherme Ávila e pu-
blicado na imprensa oficial.

De acordo com o proje-
to, serão R$ 440.270.000,00 
para uso da prefeitura, R$ 

13.730.000,00 a serem gas-
tos pelo Legislativo, R$ 
78.630.000,00 para uso do Ins-
tituto Municipal de Previdên-
cia e R$ 54.700.000,00 para as 
despesas do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (SAAE).

Dentre as secretarias muni-
cipais, a que terá mais recursos 
para serem aplicados durante o 

ano é a secretaria de Educação 
com R$ 117.576.000,00. Em se-
guida, vem a secretaria da Saú-
de que terá R$ 112. 000.000,00 
para atendimento à população.

As secretarias municipais 
com os menores recursos são 
a de Defesa Civil e Habitação. 
Juntas elas somam apenas R$ 
1.517.000,00.

“É incrível poder contar com o apoio de tantos companheir@s solidári@s”, 
comentou o presidente do Sindicato dos Bancários de Barretos e Região, 
Alencar Theodoro de Souza Filho. A campanha beneficiou 120 crianças 
da Creche Nossa Casinha, no bairro Zequinha Amêndola, e centenas de 
crianças dos bairros Santa Cecília e São Francisco.

Campanha Natal Feliz no Sindicato 
dos Bancários de Barretos

A 40ª unidade do Escritório 
Regional da Jucesp foi inaugu-
rada nesta quinta-feira, dia 27, 
no Complexo Administrativo 
“Melek Zaiden Geraige”, loca-
lizado na rua 30, número 564, 
antiga sede da prefeitura.

O escritório de Barretos vai 
atender aos 19 municípios da 13ª 
Região Administrativa, oferecen-
do diversos serviços, tais como a 
abertura de empresas, alteração 
de endereços, encerramento de 
empresas, prestação de informa-
ções sobre a existência de nomes 

Sincomércio e prefeitura inauguram 
Escritório Regional da Jucesp

idênticos ou semelhantes; emissão 
de ficha cadastral das empresas 
registradas na Jucesp, entre várias 
outras atividades.

“É um motivo de grande 
alegria a conquista desta unida-
de, a 40ª do Estado”, enfatizou 
Fernando Carvalho, secretário 
municipal de Indústria, Comér-
cio e Emprego, que destacou a 
importância das parcerias para a 
instalação da unidade.

André Peroni Ângelo, se-
cretário municipal de Desenvol-
vimento Econômico, ressaltou 

que o escritório é uma grande 
conquista e, para isto, houve uma 
mobilização conjunta para que se 
materializasse.

“Barretos dá um passo muito 
grande, pois empresários, asso-
ciações empresariais, escritórios 
de contabilidade e todos aqueles 
que precisam dos serviços da Ju-
cesp, recorriam a outras regionais. 
Agora não será preciso e Barretos 
vai atender também outros muni-
cípios da região”, frisou.

“A instalação da unidade vai 
proporcionar agilidade para os 
empreendedores e rapidez para 
abertura de empresas”, afirmou 
Marcelo Strama, presidente da 
Juces, que elogiou o empenho de 
Barretos na busca para a instala-
ção do escritório.

Roberto Arutim, presidente 
do Sincomércio Barretos, agra-
deceu o empenho de todos que 
trabalharam para que a unidade 
fosse instalada em Barretos.

O projeto “Viola e Canturia” volta a ser realizado neste domingo, 
dia 30, no Mercadão Municipal com as duplas Alex &Canella  e Vag-
ner & Isaías, a partir das 11 horas, com acesso gratuito. O “Viola é 
Canturia” é promovido todos os domingos pela prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria municipal de Cultura e tem como objetivo man-
ter a tradição sertaneja de Barretos e ao mesmo tempo promover a 
apresentação de artistas locais e da região.

“Viola e Canturia” volta ao mercadão 
neste último domingo do ano
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Opinião

» CÂMARA É PASSIVA COM ADMINISTRAÇÃO, DIZ 
UEBE

Na opinião do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), a 
Câmara de vereadores de Barretos é extremamente pas-
siva em relação ao Executivo. Ele entende que deveria 
acontecer uma maior fiscalização dos legisladores na 
atual administração municipal.

» EURIPINHO ESTÁ COM A ORELHA QUENTE
O vereador Euripinho (PDT) confessou que não 

aguenta mais ouvir reclamação de falta d’água e bura-
cos no município.

» VEREADOR NÃO LÊ JORNAL DO INFERNO
Ao comentar a criação de veículos de comunicação 

em órgãos públicos, o vereador Otávio Garcia (DEM) 
disse que se criou jornal até no inferno, com Lúcifer. 
Ressaltou, no entanto, que não faz questão de ler o re-
ferido periódico.

» CARLÃO NÃO FALA PALAVRÃO PARKLET
O vereador Carlão do Basquete (PROS)  afirmou que 

se pronunciar o palavrão Parklet, pouca gente vai en-
tender. Ele chamou a plataforma de tablado de madeira.

» ARUTIM DEIXA COMANDO DA ACIB
Roberto Arutim deixa a presidência da ACIB (Associa-

ção Comercial e Industrial de Barretos) no próximo dia 10 
de janeiro.  Em seu lugar assume Paulo Sérgio Soprano.

» ASSOCIAÇÃO É O QUARTO PODER
Para Roberto Arutim, a ACIB é o quarto poder em 

Barretos. Argumenta que todas as decisões da cidade 
passam pela associação.

» MELHORIAS NO CAMINHO PARA O ARMOUR
Melhorias na estrada de terra nas proximidades da 

Chácara Pitangueiras foram solicitadas pelo vereador 
Aparecido Cipriano (PP). No local, em 6 de janeiro, acon-
tece  a tradicional Festa de Santos Reis do “Armour”.

» DUTRA PEDE CALÇADAS AO LONGO DE VIA PÚ-
BLICA

Notificação aos proprietários dos terrenos lindeiros à 
Via dr. Guilherme Seraphico de Assis Carvalho, para que 
os donos construam calçada na extensão da via pública, 
foi solicitada pelo vereador Dutra (PSDB) à Prefeitura.

»  LEANDRO REQUERE LOUVOR AO SEBRAE
Vereador Leandro Anastácio (SD) requereu votos de 

louvor e congratulações aos integrantes do Conselho 
Deliberativo do SEBRAE SP para a gestão 2019-2022

» ROMARIA À FESTA POLÍTICA
Políticos ou eleitores locais vão à posse do presidente Jair 

Bolsonaro? Do governador João Dória? Do João Mulata?

» DO SACO DO BARBUDO
Você gostou do presente de Papai Noel?

» PENSA AÍ, GENTE!
Qual análise que o leitor (a) faz da administração 

municipal em 2018? E da Câmara de Vereadores? Pensa 
aí! E feliz Ano Novo!

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “O Capitalismo 

como Religião, de Walter Benjamin, publicado pela 
Boitempo Editorial.

Marcelo Alecrim
Presidente Executivo do 

Conselho de Administração da 
ALE Combustíveis

O esperado “Feliz 2019”
Reproduzimos no nosso espaço de opinião, nesta última edição do ano, artigo de Celso Luiz Tracco, econo-

mista e autor do livro “As Margens do Ipiranga - a esperança em sobreviver numa sociedade desigual”.
Mais do que nunca a nor-

mal manifestação de fim de 
ano, bem desgastada e pro-
tocolar, este ano se reveste 
de um sentido bem especial 
e muito significativo. Preci-
samos urgentemente, não de 
um, mas, de muitos anos feli-
zes para nossa pátria.

Precisamos resgatar nos-
sos valores éticos e morais já 
há muito desgastados pelos 
larápios, ladrões, assaltantes 
do dinheiro público, transves-
tidos de políticos, funcioná-
rios públicos, burocratas, exe-
cutivos de empresas privadas 
e estatais, que tiram o que é 
do povo em benefício próprio, 
deixando-o à míngua sem se-
gurança adequada, sem trans-
porte público decente, sem 
escolas aparelhadas.

Como uma nuvem de ga-
fanhotos insaciáveis, destrói 
tudo, incluindo a dignidade 
humana de mais de 50 milhões 
de brasileiros, que vivem abai-
xo da linha da pobreza.

Precisamos ter acesso a 
empregos qualificados, não 
sermos uma nação de infor-
mais e de subempregados sem 

nenhuma seguridade social. 
O emprego é o direito natural 
de todo cidadão de bem. O 
trabalho dignifica o homem 
e a mulher para o necessá-
rio sustento de sua família. 
A corrupção, a má gestão e a 
desigualdade social ceifaram 
milhões de cargos de trabalho 
nos últimos anos.

Precisamos olhar o futuro 
com esperança e acreditar nas 
boas oportunidades para nossos 
filhos e netos. O país tem uma 
riqueza imensa, uma biodiversi-
dade a ser explorada, belezas na-
turais que poderiam trazer muita 

felicidade para os que querem 
trabalhar e colaborar com a gran-
deza de nossa sociedade.

Bastaria que alguns não qui-
sessem tudo para si. Mas, infe-
lizmente, não recebemos nada 
disso como presente de Natal! 
Isso precisa ser conquistado, 
com luta diária e incessante.

Precisamos vigiar e afas-
tar de nossa casa comum as 
ratazanas que infestam nossos 
órgãos públicos quer sejam 
federais, estaduais ou munici-
pais, quer sejam do executivo, 
do legislativo ou do judiciário.

Como diz a Bíblia “a mes-

se é grande e os trabalhadores 
são poucos”. Se os cidadãos 
e cidadãs de boa vontade e 
honestidade não se unirem, 
os canalhas e ladrões conti-
nuarão a tomar e roubar, não 
apenas nosso presente mas, 
também, nosso futuro.

O preço da liberdade é a 
eterna vigilância. Sejamos di-
ligentes e vigilantes porque os 
ladrões não dormem. Que o 
Brasil encontre seu grandioso 
futuro já em 2019.

Um 2019 totalmente renova-
do e próspero. Veremos o que o 
futuro nos reserva. Forte abraço.

O exercício da obstinação
A sobrevivência de um 

empreendimento hoje no Bra-
sil é um exercício de coragem, 
obstinação e esperança. Cora-
gem para enfrentar os dissa-
bores, muitos advindos das 
restrições impostas pelo Es-
tado ao campo dos negócios 
privados, obstinação para não 
desistir diante das imposições 
e dificuldades que se apresen-
tam e, sobretudo, esperança 
nos imensos potenciais de 
nosso território.

Abro essa observação nos 
meus 53 anos de vida, 33 dos 
quais dedicados à vida empre-
sarial, iniciada aos 19 anos, 
quando comecei a ajudar meu 
corajoso pai como frentista 
em seu posto de gasolina na 
cidade de Canguaretama(RN).

Daqueles tempos aos dias 
de hoje, ultrapassamos bar-
reiras, abrimos fronteiras, ex-
pandimos o nosso empreen-
dimento. Foram anos a fio de 
muito labor, mas sempre sob 
a convicção de que a recom-
pensa sempre aparece quando 
as coisas são realizadas com 
seriedade, zelo e compromis-
so com a comunidade.

Confesso, porém, que os 
últimos tempos têm sido os 
mais difíceis para os negócios 
em nosso país. Pior que os 
improvisados tempos do Pla-
no Collor e dos experimentos 
com a moeda sob o governo 
Sarney, contratempos ainda 
muito presentes na memória.

A maior recessão econô-
mica da história nacional, a 
par do desânimo que abateu 
o espírito de empreendedores, 
mostra sua face perversa nos 
cerca de 13 milhões de de-
sempregados e no desestímu-
lo aos investimentos. 

Somente os obstinados, 
com sua inesgotável paciên-
cia, puderam resistir à maior 
crise econômica que já pre-
senciei em minha trajetória 
empresarial. Para resistir às 
intempéries, ancoramo-nos 
na crença de que o Brasil foi, 
é e será sempre maior de que 
qualquer crise.

Foi assim que conseguimos 
conduzir o nosso negócio ao por-
to seguro, sob a solidariedade de 
amigos e a unidade familiar. 

Felizmente, as nuvens pe-
sadas no horizonte de nossa 
economia começam a se dis-
sipar, sinalizando que o nosso 
amanhã será mais promissor 
aos  empreendimentos.

Não teremos, como se sabe, 
um crescimento extraordinário, 
mas o índice de 1,5% do PIB 
em 2019 poderá ser a luz no 
fim do túnel. Importa, doravan-
te, contarmos com uma política 
econômica que possa alavancar 
os negócios e resgatar a con-
fiança dos investidores.

Nesse sentido, já podemos 
expressar regozijo ao consta-
tar que a equipe montada pelo 
futuro ministro da Economia, 
Paulo Guedes, prima pela 
qualidade técnica. Trata-se de 
um grupo de renomados pro-
fissionais, quase todos com 
alta graduação em escolas 
de economia, principalmente 
a da matriz do liberalismo, 
a Universidade de Chica-
go, onde o professor Milton 
Friedman instalou um dos 
maiores templos mundiais de 
estudos de economia.

É saudável para o nosso 
país ouvir dos integrantes da 
futura equipe econômica que o 
Estado se livrará de braços que 

atrapalham o funcionamento 
de seu corpo, como extensões 
que não fazem parte do core 
business das empresas estatais.

Deixar o Estado do tama-
nho  mais condizente com as 
tarefas que a nossa Consti-
tuição assegura – educação, 
saúde, habitação, saneamen-
to básico, segurança pública 
– liberando outras áreas aos 
campos da iniciativa privada 
– esse deve ser o norte a ser 
seguido.

Queremos ver um país li-
vre das amarras burocráticas, 
que tanto impedem o fluxo e o 
ritmo das operações; uma car-
ga tributária calibrada pelos 
critérios de justiça e igualda-
de entre os entes federativos, 
e sem ameaças de geração de 
novos tributos; segurança ju-
rídica que garanta às corpora-
ções internacionais tranquili-
dade para investir; segurança 

pública, capaz de propiciar 
aos cidadãos livre locomoção, 
sem receio de serem assalta-
dos; um sistema educacional 
que não deixe nenhuma crian-
ça fora da Escola; enfim, pro-
gramas sociais voltados para 
atenuar as necessidades das 
margens carentes.

A quadra que atravessa o 
país é um convite ao otimis-
mo. O eleitorado brasileiro 
cumpriu o direito cívico de 
escolher os seus representan-
tes e o seu mandatário-mor.

Nossa democracia está 
mostrando a solidez das ins-
tituições, não havendo moti-
vo para receio de retrocesso. 
Urge confiar na nova moldura 
político/governativa que se 
esboça.Sou um otimista.
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O que você espera para 2019???

Que 2019 seja um ano repleto de esperança para o 
povo Brasileiro, especialmente no âmbito da polí-
tica e da economia! Precisamos acreditar no novo 
governo e acima de tudo unir as forças pelo bem 
maior que é o Brasil!

Ricardo Martins Marques
Gerente Geral North Shopping Barretos

Desejo tolerância e amor a tudo e todos.
Elaine Mussa

Empresária

Espero que tenhamos mais recursos pra educação...
saúde...segurança e infraestrutura, pois são os pon-
tos que a população mais clama...e que os novos 
governantes trabalhem pela sociedade e não para 
si próprios. E que Deus nos abençoe nos próximos 
365 dias que estão por vir!

Sérgio Ribeiro de Paulo
Cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Desejo que 2019 seja um ano que possamos progredir e con-
tinuar fazendo as diferenças cada vez menores e mais equi-
valentes entre si, além de que espero que as minorias sejam 
respeitadas e inseridas no contexto social. Sem homofobia, 
sem racismo, sem discriminação sobre nada e ninguém.                                                                                                                          

Beto Oliveira
Chef, graduado em Gastronomia pelo Hotel Escola Senac 

É complicado colocar 
em palavras tudo que 

eu espero pra 2019, 
porque não são “coisas 

palpáveis”. Mas eu parto 
do princípio que eu 
desejo paz. Eu acho 

que quando se está em 
bem consigo mesmo, 

tomamos as melhores 
decisões e olhamos 

pro próximo com mais 
cuidado. Outra coisa 

que busco em minha 
vida é ser grato pelo que 

tenho e me sentir feliz 
em qualquer fase que 

vivo, sem deixar de lutar 
por sonhos maiores. 
Em resumo: quando 
nos envolvemos em 

paz e gratidão estamos 
emitindo e recebendo 

energias positivas.
Paula Pignanelli 

de Carvalho
Modelo / mkt digital / 

produtora

O que espero para 
2019 que os novos 
governantes olhem 
com mais carinho e 
responsabilidade pela 
educação desse país. 
Um país só vira po-
tência quando se trata 
com respeito os pro-
fessores, dando a eles 
condições para que 
exerçam bem sua pro-
fissão e que através 
deles a educação che-
gue a todos. Um país 
com mais igualdade. 

Angela Peixoto
Professora

Que a união, a paz e o perdão sejam constantes, e que o ano novo 
seja vivido com mais amor e compaixão entre todos.  Não quero um 
replay em minha vida. Acredito no poder da palavra. Acredito que 
tudo vai dar certo. E vai dar!

Sandra Moreno
Jornalista 

Espero um ano repleto de luz, e que o sol brilhe para todos.
Matheus Bonfim

Cantor 

Sempre devemos esperar o melhor! Sendo 
assim, espero que em 2019 os brasileiros te-
nham mais tolerância e união. Que as diferen-
ças políticas e ideológicas fiquem na seara da 
filosofia e não se tornem diferenças irreconci-
liáveis. Que nosso Brasil respire o ar da justiça 
social e da prosperidade e que os noticiários 
tenham mais manchetes boas. Espero que 
saibamos valorizar a vida e evoluir em nossa 
jornada sempre com ética, respeito e respon-
sabilidade. E que aprendamos ainda mais o 
poder da solidariedade, da caridade e da hu-
mildade. Que possamos amar mais e sorrir 
sempre prezando e cuidando da nossa saúde! 
E, por fim, desejo que o jornal A Cidade - Bar-
retos e Região tenha mais sucesso e continue 
nesse caminho de levar a informação com cre-
dibilidade. Sucesso Valter Rabelo! Feliz 2019!

Marcos Buzeto
Jornalista e Servidor Público
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Campanha Natal Feliz promovida 
pelo Sindicato dos Bancários de Barretos

A nossa tradicional Campa-
nha Natal Feliz arrecadou cen-
tenas de brinquedos novos e 
seminovos, que foram distribu-
ídos a crianças carentes, nossos 
irmãos mais necessitados.

O que nos mantém firmes 
em realizar todos os anos 
esta campanha, é o espírito 
ardente de bancários, tercei-
rizados, clientes e usuários 
dos bancos, em contribuir 
com o próximo.

As agências bancárias de 

Barretos funcionaram como 
postos de arrecadação e rece-
beram os cestos identificados 
da campanha.

Nas entregas dos itens ar-
recadados, nós não vimos so-
mente brinquedos, mas vimos 
centenas de sorrisos a esbanjar 
alegria, pois sabemos que quan-
do cada criança recebeu seu 
brinquedo, cada mãe, pai, vizi-
nho, amigo e irmão, também se 
alegrou e ficou feliz pela felici-
dade de quem o recebeu.

Assim como o menino 
que teve a oportunidade de 
receber o primeiro brinque-
do, a cada peça encontrada, 
vimos a imaginação florescer 
e sentimos esperança de um 
mundo melhor.

Agradecemos e desejamos 
que, neste ano que se inicia, 
cada vez mais pessoas fiquem 
conscientes de tudo o que 
existe, além do que vemos da-
quilo que vive lá no coração.

O sindicato, através de 
seu diretor social, Josimar 
Garcia, ressalta a colabora-
ção dos bancários na doa-
ção de material, bem como 
na divulgação da campanha 
junto aos clientes e usuários 
dos bancos, que colaboraram 
com doações de brinquedos.

O presidente do Sindicato 
dos Bancários de Barretos e Re-
gião, Alencar Theodoro de Sou-
za Filho, diz que a campanha su-

perou as expectativas e reafirma 
seu agradecimento a tod@s que 
ajudaram neste ato de grande so-
lidariedade aos nossos irmãos.
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Dani Almeida, jornalista 
e especialista em imagem de-
senvolve passo a passo para 
usar as redes sociais e sair de 

Como empoderar sua marca pessoal e acelerar seu negócio em 2019
vez da crise no ano que vem

O ano 2018 foi conside-
rado de crise e a expectativa, 
segundo especialistas, é que 

2019 seja um ano muito mais 
próspero e produtivo.

Por este motivo, muitos em-
preendedores estão apostando 

cada vez mais no digital para ala-
vancar seu negócio e sua carreira.

Existem muitas maneiras de 
isso ocorrer, mas a principal é a 
ter uma marca pessoal forte que 
humanize seu negócio e gere 
maior conexão com seu público.

Pensando nisso, Dani Almei-
da, jornalista e especialista em 
imagem, desenvolveu um passo 
a passo para ensinar como empo-
derar a sua marca pessoal e como 
utilizar as redes sociais para po-
tencializar parcerias e negócios.

“Pesquisas mostram que 
74% dos consumidores se 
orientam por meio de suas redes 
sociais para realizar uma com-
pra. Além disso, desde a época 
das cavernas, nós, humanos, 
fomos feitos para nos conec-
tarmos com outras pessoas, por 
isso, empresas com fortes mar-
cas pessoais por trás, como por 
exemplo, da Apple a Magazine 
Luiza ou Arezzo, conseguem 
se destacar no mercado e ter 
um resultado superior. Pessoas 
gostam de comprar de pessoas, 
não importa se é um produto ou 
serviço”, explica Dani Almeida. 

Confira abaixo o passo a passo:
Definir sua marca pessoal: 

Que atributos (Competência? 
Ética? Modernidade?) fazem 
parte da sua essência e que 
você deseja comunicar na sua 
marca pessoal?

Alinhar sua imagem pessoal 
a esses atributos: Por exemplo, 
se você deseja transmitir so-
briedade e seriedade pode ado-
tar tecidos mais encorpados e 
roupas com cortes mais retos.

Definir sua zona de engaja-
mento: Quais redes sociais você 
vai trabalhar? Você vai trabalhar 
listas de email e WhatsApp?

Planejar seu conteúdo: que 
tipo de conteúdo posso gerar 
e que vai atrair o público certo 
e que vai estimular a rentabili-
zação? Seu conteúdo é a chave 
para gerar valor para o seu ne-
gócio e a principal ferramenta 
para estimular a rentabilização.

Encontrar seu público-al-
vo: onde está seu público nas 
redes? Atrair o público errado 
pode significar o fracasso. Ah 
e não compre seguidores ou 
infle seus números. O que vem 

fácil, vai fácil. O Instagram por 
exemplo faz a limpa em contas 
fake de tempos em tempos.

Conhecer as ferramentas 
certas: é mito que só conse-
gue o sucesso quem gasta 
muito dinheiro. Há muitas 
estratégias de comunicação e 
marketing, além de ferramen-
tas gratuitas, ou ferramentas 
extremamente baratas, que 
podem acelerar muuuito seu 
crescimento digital.

Manter a frequência e a 
coerência. Não adianta postar 
um dia e deixar as redes para-
das uma semana. Em uma se-
mana, você perdeu a conexão 
com a sua audiência.
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Presenteia quem 
você quer bem 
com um livro 
que traz refle-
xões profun-
das. Com isso, 
você vai fazer o 
dia de alguém 
ser especial e 
melhor. Adquira 
este livro já au-
tografado pelo 
valor de ape-
nas R$ 30,00. 
Interessou? Fez 
bem. Contatos 
no Whatsapp 
(17) 997366237.

O trabalhador que pedir 
sua aposentadoria por tempo 
de contribuição a partir da 
próxima segunda-feira, 31 de 
dezembro, terá uma dificul-
dade a mais para evitar o des-
conto do fator previdenciário 
no benefício: o cálculo 85/95 
será substituído pelo 86/96.

O fator previdenciário é 
um índice aplicado nas apo-
sentadorias por tempo de con-
tribuição que reduz o valor de 
quem pede cedo o benefício.

A regra 85/95 foi criada para 
garantir o benefício integral, sem 
o corte do fator, para os trabalha-
dores cuja soma da idade ao tem-
po de contribuição, no pedido 
da aposentadoria, resultar em 85 
(mulheres) ou 95 (homens).

A partir da semana que 
vem, a regra passará a exigir 
um ponto a mais. Isso signi-
ficará uma espera mínima de 
seis meses a mais para ter di-
reito ao benefício integral.

O período obrigatório de con-
tribuição para se aposentar sem 
idade mínima continuará sendo 
de 30 anos, para as mulheres, e 

O Estado de São Paulo 
registrou nos últimos 12 me-
ses os menores índices de 
violência da série histórica, 
iniciada em 1995. Na ava-
liação do governador Márcio 
França, esses resultados fo-
ram possíveis “graças à de-
dicação e ao espírito público 
dos 111 mil policiais civis e 
militares paulistas”.

A taxa de homicídios, por 
exemplo, caiu para 6,83 ca-
sos para cada grupo de 100 
mil habitantes. Isso significa 
que São Paulo tem menos 
mortes violentas que cida-
des como Miami (11,57), 
Washington (16,15) e Chica-
go (24,07).

Na média dos demais es-
tados brasileiros o índice de 
homicídios fica acima de 26 
para cada grupo de 100 mil 
habitantes. Ou seja, no Esta-
do de São Paulo o risco de se 
morrer assassinado é quase 
400% menor que nos demais 
estados brasileiros.

Mas, a queda aconteceu 
em todas as modalidades de 
crime pesquisadas. Em todo 

o Estado aconteceu apenas 
um roubo a banco em no-
vembro, o que representou 
uma redução de 86% em re-
lação a novembro de 2017. 
No passado, São Paulo teve 
picos de até 40 ocorrências 
do gênero em um único mês.

Os casos de estupro caíram 
28,2% em um ano, o roubo de 
cargas 16,2%, o roubo de veí-
culos 9%, o furto de veículo 
8,4%, o estupro de vulnerável 
diminui 5,10% e o roubo se-
guido de morte 4,2%.

Em parte, esses resultados 
foram possíveis com o aumen-
to da produtividade policial. 
Em apenas 30 dias, 15.496 
pessoas foram presas no Es-
tado, o que significa mais de 
500 prisões a cada dia. Nesse 
período, 1.011 armas de fogo 
foram retiradas das ruas e 
3.660 flagrantes de tráfico de 
drogas foram efetuados.

“Em resumo: entrega-
mos aos paulistas um Estado 
mais seguro, prova de que a 
política de segurança públi-
ca que adotamos estava cor-
reta”, conclui o governador.

A melhoria no diagnóstico 
e rapidez no início do trata-
mento fez com que a taxa de 
mortalidade pela síndrome 
da imunodeficiência humana 
(aids) diminuísse no Brasil, 
passando de 5,7 a cada 100 
mil habitantes em 2014 para 
4,8 óbitos dentro da mesma 
faixa em 2017, segundo o bo-
letim epidemiológico divul-
gado recentemente pelo Mi-
nistério da Saúde.

Porém, segundo o Ministé-

Cálculos foram feitos com 
base em dados da Boa Vista 
SCPC que revelaram um cres-
cimento de 3,8% nas vendas 
do setor entre os dias 13 e 20  
de dezembro

As compras de fim de ano 
aumentam e continuam im-
pulsionando os bons resulta-
dos do varejo brasileiro. De 
acordo com as estimativas da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), as vendas do setor 
em todo o país, entre os dias 
13 e 20 de dezembro, semana 
que antecedeu o Natal, cres-
ceram 3,8%, R$ 1,7 bilhão a 
mais, em comparação com o 
mesmo período de 2017.

Os cálculos foram feitos 
com base em dados da Boa 
Vista SCPC (Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito). 
Considerando todo o mês 
de dezembro, o faturamento 

deve atingir R$ 185 bilhões, 
aumento de R$ 7,7 bilhões ou 
4,3% a mais em relação a de-
zembro do ano anterior.

Os dados coletados pela 
Boa Vista SCPC, em conjun-
to com outros  indicadores da 
FecomercioSP, confirmam as 
boas projeções tanto para o Na-
tal quanto para o ano de 2019.

A entidade destaca que 
diante das variáveis como in-
flação controlada, juros nos 
menores níveis históricos e 
com uma ligeira recupera-
ção no mercado de trabalho, 
a intenção de consumo das 
famílias subiu quase 10% na 
média do último bimestre, 
comparando com o mesmo 
período do ano passado.

Ainda de acordo com a 
Federação, os resultados posi-
tivos de vendas estão vindos 
com uma base cada vez mais 
sólida, que deve se estender 
ao longo do próximo ano.

Aposentadoria integral ficará mais 
difícil a partir da semana que vem

de 35 anos, para os homens.
Se hoje, por exemplo, é 

possível um homem ter o be-
nefício integral com 60 anos 
de idade e 35 anos de contri-
buição (soma 95), com a mu-
dança ele deverá contribuir por 
mais seis meses (35,5 anos de 
trabalho e 60,5 anos de idade) 
para chegar à soma 96.

Segurados interessados 
em solicitar aposentadorias 
devem ficar atentos ao horário 
especial do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social).

Na segunda-feira, 31, a 
central de teleatendimento 
135 funcionará das 7 às 19 ho-
ras. Durante o horário de ve-
rão, o funcionamento em dias 
normais é das 8 às 23 horas.

Não há restrição de horários 
para requerimentos apresenta-
dos pelo aplicativo Meu INSS 
ou pelo site meu.inss.gov.br.

A data que conta para o 
início do benefício é a do 
agendamento, e não a do aten-
dimento no posto.

E mesmo os segurados 
que não conseguirem pedir o 

benefício até a próxima se-
gunda-feira (31), mas que já 
tiverem cumprido as exigên-
cias para entrar no 85/95 até o 
próximo dia 30, não perderão 
o direito ao cálculo.

A progressão do cálculo 
85/95 está prevista na lei que 
criou esse sistema. Mas isso não 
significa que a possibilidade de 
se aposentar com a média sala-
rial integral será mantida, con-
forme determina a atual lei.

A regra 85/95 tem razoá-
vel chance de ser extinta no 
governo do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro (PSL), pois é in-

compatível com a reforma pre-
videnciária nos moldes do que 
vem sendo discutido até agora.

Além disso, o sistema de 
cálculo de benefícios pode ser 
desfeito por projeto de lei ou 
por medida provisória. Não 
requer, portanto, mudança 
constitucional, mais difícil de 
ser aprovada no Congresso.

Caso não ocorra alteração 
na legislação, a soma exigida 
seguirá avançando um ponto a 
cada dois anos.

Em 31 de dezembro de 2026, 
o cálculo estacionará em 90, para 
mulheres, e 100, para homens.

São Paulo figura entre estados 
com maior número de casos de HIV

rio da Saúde, São Paulo figura 
entre os estados com maior nú-
mero de casos de HIV no Bra-
sil. O agente causador da aids 
é o vírus da imunodeficiência 
humana (HIV). Esse vírus é 
capaz de infectar células e le-
var o sistema imunológico ao 
colapso. O HIV faz com que 
o organismo fique vulnerável 
a outros agentes infecciosos, 
chamados de “oportunistas”.

“Apesar de HIV e aids se-
rem comumente relacionados, 

são duas coisas diferentes. A 
aids é a síndrome de imunode-
ficiência desencadeada a partir 
da infecção pelo HIV.  Hoje 
em dia com o emprego do tra-
tamento antirretroviral muitos 
pacientes apesar de possuírem 
o HIV não chegarão a desen-
volver um estado de imuno-
deficiência”, explica o médico 
virologista dr. Mário Janini.

UM ALERTA 
PARA OS JOVENS

Entre 2006 e 2015, o núme-
ro de jovens entre 15 e 19 anos 
com a doença mais do que tri-
plicou no Brasil, passando de 
2,4 a 6,7 casos a cada 100 mil 
habitantes. Já entre adultos, de 
20 a 24 anos, a taxa dobrou de 
15,9 para 33,1 casos dentro da 
mesma faixa.

“É um número preocu-
pante, mesmo tendo em vista 
a quantidade de informações 
existentes sobre o assunto, 
deveria haver mais esforços 

visando a prevenção da in-
fecção viral. Não existe cura 
para as infecções pelo HIV e 
sem tratamento os pacientes 
evoluem para um estado de 
imunodeficiência  podendo 
chegar até mesmo a morte”, 
alerta o médico.

Exames laboratoriais em-
pregando técnicas de biologia 
molecular podem ser realiza-
dos para identificar o HIV e 
monitorar a evolução da doen-
ça e a resposta ao tratamento.

Entre os exames oferecidos 
para o diagnóstico e monitora-
mento das infecções pelo HIV 
estão o HIVPC, teste qualitativo 
utilizado para detectar a presen-
ça do HIV, o HIVQT, que é um 
exame quantitativo que avalia 
o número de cópias do genoma 
viral presente no plasma do in-
divíduo infectado, e o HIVGE, 
que identifica mutações de re-
sistência contra medicamentos 
indicados no tratamento.

Estado de São Paulo tem 
os melhores índices de 
segurança desde 1995

Faturamento do varejo brasileiro 
na semana que antecedeu o Natal 
foi R$ 1,7 bilhão superior a 2017
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O presente de Natal não 
agradou, o tamanho veio er-
rado, a cor ou o modelo não 
caiu no gosto do presenteado, 
o produto veio com defeito? 
Veja as orientações do Procon-
-SP, órgão vinculado à Secre-
taria da Justiça do Estado de 
São Paulo, quanto a questão de 
troca de presentes e produtos.

Embora muitos desconhe-
çam, a troca de produtos com-
prados em loja física, sem de-
feito, não é obrigatória, mas 
uma liberalidade da loja. E, 
havendo esta possibilidade, as 
regras devem ser informadas 
ao consumidor previamente.

PRODUTOS 
COM DEFEITO

Para o produto que apre-
senta algum defeito a troca 
ou reparo é obrigatória. Nes-
sa situação, o Código de De-
fesa do Consumidor dá aos 
consumidores um prazo para 
reclamar junto ao fornecedor: 
até 90 dias para produtos du-
ráveis (roupas, eletrodomésti-
cos, móveis, celulares etc.) e 
até 30 dias para produtos não 
duráveis (aqueles que são na-
turalmente destruídos na sua 
utilização como, por exemplo, 
flores, bebidas, alimentos etc).

A partir da data da recla-
mação o fornecedor terá até 
30 dias para solucionar o pro-
blema. Após esse prazo, se a 
questão não for resolvida, o 
consumidor pode escolher en-
tre a troca do produto por ou-
tro equivalente – em perfeitas 
condições de uso, o desconto 

O agronegócio brasileiro 
tem colecionado diversas boas 
notícias nos últimos meses. 
Além de projeções otimistas 
para a próxima safra (a área 
plantada de grãos deve cres-
cer pelo nono ano consecutivo 
e as estimativas de vendas de 
máquinas foram superadas), 
as principais lideranças do 
segmento receberam muito 
bem a definição dos ministros 
ligados à área do agronegócio 
do futuro governo Bolsonaro.

Esse apaziguamento das 
expectativas em relação ao 
próximo governo reduziu as 
tensões, o que é bom para os 
negócios. “O ponto positivo 
em relação ao próximo ano 
pode ser resumido no resgate 
da palavra confiança”, comen-
ta o estrategista de marketing 
rural, José Luiz Tejon, publi-

citário, jornalista e mestre em 
Educação.

Para o consultor e colunis-
ta do portal Agrishow Digital, 
o restabelecimento da con-
fiança para o agronegócio é 
fundamental, pois ele possui 
uma competência natural.

“Já ficou comprovada a 
vocação para o empreendedo-
rismo e o cooperativismo do 
agro brasileiro. Com a con-
fiança restaurada, o segmento 
ganha condições de desempe-
nhar bem seu papel de mais 
importante ator na garantia da 
segurança alimentar do plane-
ta”, conclui Tejon.

As boas perspectivas do 
agro têm estimulado a ade-
são das empresas à Agrishow 
2019, tanto que faltando pou-
co mais de quatro meses para 
abertura da feira, 90% dos 

espaços de exposição já estão 
reservados pelas empresas.

Graças a esse bom momen-
to, os organizadores da feira 
acreditam que a 26ª edição da 
Agrishow, agendada para o fi-
nal de abril de 2019, será uma 
das maiores de sua história.

Conforme avaliação da di-
retora executiva da Agrishow, 
Liliane Bortoluci, nas consul-
tas preliminares feitas junto 
aos tradicionais expositores, a 
percepção de todos é de que 
haverá um recorde históri-
co nas vendas de máquinas, 
implementos, veículos e in-
sumos, resultado do clima de 
confiança e de retomada geral 
dos negócios que se instalou 
no Brasil mais recentemente. 
A esse otimismo, se somam 
as previsões positivas quanto 
à próxima safra de grãos.

Otimismo no agronegócio impulsiona Agrishow 2019
Projeções otimistas para próxima safra e definição dos ministros do governo 

Bolsonaro estimulam expositores, que já reservaram 90% da área total da feira Depois das compras, 
chegou a hora das trocas
Procon-SP orienta sobre direitos do consumidor

proporcional do preço ou a 
devolução da quantia paga, 
monetariamente atualizada.

PRODUTOS SEM 
DEFEITO

Quando o problema for 
por tamanho que não ficou 
adequado, cor ou modelo que 
não agradou, o fornecedor só 
é obrigado efetuar a troca do 
produto se tiver se comprome-
tido no momento da compra.

As condições para fazer 
a troca (prazo, local, dias e 
horários específicos), devem 
constar na etiqueta do produ-
to, na nota fiscal ou em um 
cartaz na loja. Para ter seus 
direitos resguardados na hora 
da troca, o consumidor deve 
guardar a nota fiscal ou recibo 
de compra, termo de garantia 
e a etiqueta no produto.

COMPRAS FORA DO 
ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL
Nas compras de produtos 

realizadas por meio da inter-
net, telefone, catálogo ou qual-
quer outra forma que seja fora 

do estabelecimento comercial, 
o consumidor pode desistir em 
até sete dias, do recebimento 
da mercadoria ou da data da 
contratação do serviço.

Nesses casos terá o direi-
to da devolução integral de 
qualquer valor que tenha sido 
pago (inclusive frete). A de-
sistência pode ser feita inde-
pendente do motivo, ou seja, 
não é preciso que o produto 
ou serviço tenha apresentado 
qualquer problema.

Os produtos importados 
adquiridos em lojas ou sites no 
Brasil, em estabelecimentos de-
vidamente legalizados, seguem 
as mesmas regras dos nacionais, 
sendo obrigatório conter todas 
as informações (etiquetas, rótu-
lo e manuais) apresentados em 
língua portuguesa.
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Iniciativa da Icatu Seguros 
dará R$ 2019 em previdência 
privada para crianças nasci-
das de parto normal em todo 
o Brasil, nas primeiras duas 
horas do novo ano

Líder entre as seguradoras 
independentes nos segmentos 
de Vida, Previdência e Capita-
lização, a Icatu Seguros é uma 
companhia especialista em 
pessoas e tem como propósito 
contribuir para a conscienti-
zação da sociedade sobre edu-
cação e equilíbrio financeiro.

Por isso, tradicionalmente, 
aproveita o Réveillon e a chega-

da dos primeiros bebês do novo 
ano para presenteá-los com pla-
nos de previdência privada.

A ação “Bebês da Virada” 
acontece desde a passagem de 
2014 para 2015 e já benefi-
ciou mais de cem famílias. 

A campanha é muito sim-
ples: bebês que nascerem no 
Brasil, de parto normal, entre 0 
hora e 2 horas do dia 1º de janei-
ro de 2019 vão receber, gratuita-
mente, um plano de Previdência 
com R$ 2019 investidos.

Sem sorteio e sem a neces-
sidade de cadastro prévio, para 
participar, a família deve entrar 

em contato com a Icatu Seguros 
e apresentar a documentação 
solicitada. Caso o pai ou a mãe 
do bebê já seja cliente Icatu Se-
guros, a família recebe o prêmio 
em dobro, ou seja, R$ 4038. 

“A expectativa de vida do 
brasileiro ao nascer aumentou 
bastante nos últimos anos e todos 
esperam usufruir dessa longevi-
dade preservando sua qualidade 
de vida. Por isso, o planejamen-
to financeiro é tão importante 
e pensar o futuro desde cedo, 
indispensável”, afirma Rafael 
Caetano, diretor de Marketing e 
Canais da Icatu Seguros.

Bebês que nascerem na virada do ano 
ganharão plano de previdência privada




