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Roberval Moraes permanece 
na presidência do Barretos EC

Com eleição realizada na 
noite desta quinta-feira (2), 
os integrantes do Conselho 
Deliberativo do Barretos EC 
elegeu, por aclamação, o em-
presário Roberval Moraes da 
Silva para a presidência da di-
retoria executiva do clube. 

A novidade da nova dire-
toria é que o vereador Raphael 
Dutra assume a primeira vice-
-presidência da diretoria, se-
guido por Alício Simões Júnior 
e Aparecido Cipriano, como 
segundo e terceiro vices. O ad-
vogado Júlio Samara ocupa o 
Departamento Jurídico e Caio 
Leite fica como diretor social. 

Os demais diretores ainda 
não haviam sido anunciados 

até o fechamento desta edição
“Nosso objetivo agora, 

com este grupo, é profissio-
nalizar o Barretos EC, usando 
a equipe de base e levando o 
nome de Barretos para o nível 
nacional. Isso a médio e longo 
prazo, porque já vamos come-
çar a atuar nesta temporada de 
2020”, disse o presidente Ro-
berval Moraes.

Em entrevista a Rádio Jor-
nal, antes da liberação da equi-
pe para as festas de final de 
ano, o presidente de honra do 
BEC, empresário Milton Apa-
recido da Silva, o Miltão, disse 
que antes mesmo do início da 
temporada de 2020, a diretoria 
já havia gasto mais de R$ 50 

mil com despesas de alimenta-
ção, despesas de viagens, ad-
vogado e outros gastos. 

“Eu pretendo ajudar e pre-
tendo colaborar como fiz no 
passado, mas é difícil ter um 
grupo para buscar o objetivo de 
ter receitas financeiras para to-
car o futebol”, afirmou Miltão. 

“Vamos ver. Com essa 
nova equipe da diretoria va-
mos traçar e executar planos 
de profissionalização, para fa-
zer o melhor em prol do Bar-
retos EC. Mesmo assim, com 
novos nomes dispostos a tra-
balhar, precisamos de outras 
forças vivas da cidade para 
ajudar o dia a dia do clube”, 
ressaltou Miltão.

O presidente do Barretos EC, Roberval Moraes da Silva, ao lado 
do diretor do Departamento Jurídico, o advogado Júlio Samara

Servidores municipais recebem salário 
em conta com uma semana de antecipação

Mais uma vez, a prefeitura 
de Barretos antecipou o paga-
mento dos salários dos servi-
dores municipais.

O pagamento referente a de-
zembro, que deveria ser feito no 
segundo dia útil de janeiro de 
2020, ou seja, nesta sexta-feira, 
dia 3, já está depositado nas con-
tas dos servidores desde a tarde 
da última sexta-feira de dezem-
bro, ou seja, dia 27 de dezembro.

Segundo o prefeito Gui-
lherme Ávila, “a antecipação 
ajudou que cada servidor pu-
desse desfrutar o Réveillon 
com tranquilidade e planejar 
importantes compromissos 
individuais deste início do 

ano, como pagamento de im-
postos e compra de material 

escolar, além de matrículas e 
outras despesas”, disse.

Foram 15 mil pessoas na Festa da Virada dos Lagos
Teve churrasco e ceia ao ar 

livre, famílias inteiras se reunin-
do, grupos de amigos e muita 
gente junta na Festa da Virada, 
que reuniu cerca de 15 mil pes-
soas na passagem de 2019 para 
2020 na Região dos Lagos.

A prefeitura de Barretos pre-
parou a festa com um megapalco, 
estrutura de banheiros químicos, 
esquema especial de trânsito, se-
guranças particulares, bombeiros 
civis e agentes de segurança mu-
nicipais, com o apoio da Polícia 
Militar, que marcou presença até 
o amanhecer.

DJ Nenenzinha começou os 
trabalhos em suas pic ups às 21 
horas em ponto e abriu o espe-
táculo que contou com Pauli-
nho 1001, José & Diogo, Lucas 
Perroni (o Cantor da Bicicleta) 
e Cuiabano Lima emocionando 
a plateia na contagem regressi-
va de 2020, seguido pelo prin-
cipal show da noite, com João 
Bosco & Vinícius.

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

Para o cantor Vinícius, que 

fazia aniversário na noite, foi 
“um show muito especial, pri-
meiro porque nossa relação com 
Barretos é antiga, já fizemos 
dezenas de shows nesta cida-
de e sempre fomos muito bem 
recebidos, além do mais é meu 
aniversário e eu consegui trazer 
toda minha família para viver 
essa noite com a gente, minha 
esposa, meus filhos, a namorada 
do meu parceiro João, enfim, é 
um evento da nossa família para 
a família barretense”, disse.

O prefeito Guilherme Ávi-
la também destacou o clima 
familiar do evento. “Fiquei 
emocionado ao ver famílias 
inteiras que resolveram trazer 
sua ceia para a Região dos La-
gos, teve gente fazendo chur-
rasco, celebrando, teve muitas 
crianças e um clima de alegria 
entre as pessoas. Exatamente o 
que a população merece. Uma 
grande festa, num dos mais 
importantes pontos turísticos 
da cidade, com clima de felici-
dade”, comemorou o prefeito.

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

O Playground localizado na Região dos Lagos, em frente ao Fó-
rum, foi reaberto após passar por completa reforma e manutenção, 
com brinquedos novos, como os balanços, e todos os brinquedos tra-
dicionais revisados e pintados. 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. 
Segundo o secretário de Ordem Pública, Cláudio Muroni, “em breve o 
Playground vai receber uma área para educação de trânsito, com ruas, 
faixas de pedestres e calçadas, tudo para que as crianças possam, 
desde cedo, aprender brincando que a paz no trânsito começa na in-
fância, antes mesmo deles se tornarem motoristas”, disse o secretário.

Mapa registra queda 
média de 15% 
na cotação da 

arroba do boi gordo
Para o consumidor, 

a redução dos preços 
deverá ser sentida nas 

próximas semanas
O preço da arroba do boi 

gordo registrou queda média 
de 15% no mês de dezembro, 
de acordo com levantamento 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Esse comportamen-
to dos preços se deve à re-
gulação do próprio mercado, 
com melhor equilíbrio entre 
a oferta e a procura. Para o 
consumidor, a redução dos 
preços deverá ser sentida nas 
próximas semanas, com a re-
novação de estoques por par-
te dos supermercados.
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Câmara devolve 
mais de 

R$ 2,9 milhões 
aos cofres do 

município em 2019

O presidente da Câmara 
Municipal de Barretos, João 
Mulata (PSDB), repassou R$ 
818.729,89 à prefeitura no 
dia 26 de dezembro. Soma-
dos aos R$ 2.100.000 repas-
sados de junho até novembro, 
o valor total devolvido aos 
cofres públicos do município 
chegou a R$ 2.918.729,89.

Página 4

Ano novo terá 11 
feriados nacionais 
em dias de semana
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Crescer dentro de uma 
empresa requer uma série de 
pequenos detalhes. Entre eles, 
estão questões comportamen-
tais, relacionamento com co-
legas e clientes, ótimo desem-
penho e excelentes resultados.

O desafio, na verdade, é 
identificar quando se está su-
perando as expectativas da sua 
liderança.

Para ter mais chance de al-
cançar uma boa posição no seu 
trabalho é importante ter um 
bom entendimento dos obje-
tivos da organização que atua.

Além do relacionamen-
to com a equipe e os líderes, 
é preciso ajudar a empresa a 
prosperar de todas as manei-
ras, seja ajudando os colegas 
em processos mais difíceis, 
sugerindo mudanças que po-
dem ser positivas e realmente 
ter ações que se conectem com 
o propósito da empresa.

No entanto, além da boa 
vontade e alta produtividade, é 
essencial buscar a opinião dos 
chefes para que eles possam 
apontar qualidades e defeitos 
que possam ser desenvolvi-
dos e, dessa forma, criar ainda 
mais oportunidades de subir 
de cargo ou até mesmo ganhar 
um aumento.

Em uma empresa, o cola-
borador é parte de uma equipe 
e, por isso, não há como ven-
cer sem que o time todo vença.

E isso serve para todas as 
profissões e cargos. As pes-
soas necessitam canalizar suas 
energias e esforços para o su-
cesso coletivo. Para isso, é 
necessário solicitar o feedback 
dos líderes e até para outros 
colegas, que podem dizer 
como o trabalho desempenha-
do vem contribuindo para o 

dia a dia do cumprimento das 
tarefas e metas.

Nós evoluímos quando ou-
vimos as pessoas que estão ao 
nosso redor, por essa razão é 
importantíssimo solicitar opi-
niões e buscar conversar com 
as pessoas e não apenas espe-
rar que elas cheguem até você.

Não existe uma hora certa 
para fazer isso e pode ser de 
maneira informal, durante um 
café ou após uma reunião. O 
ideal é ter uma conversa es-
clarecedora sobre os pontos 
que podem ser melhorados e 
também os aspectos em que o 
colaborador está indo bem.

E uma das principais fun-
ções do líder é justamente 
identificar as forças dos fun-
cionários para que eles possam 
desenvolvê-las ainda mais para 
realizar trabalhos excepcionais.

É necessário saber ouvir e 
aplicar as dicas para conseguir 
boas chances de crescimento 
dentro em um ambiente cor-
porativo. Ter autonomia é um 
grande diferencial: executar as 
tarefas de antemão, sem que 
seja solicitado é algo notável.

As principais dicas são 
estar sempre disponível para 
aprender e encontrar formas 
de se diferenciar. Saber quais 
são os objetivos da empresa 
em que trabalha, as ações que 
levam a esses propósitos de 
maneira mais rápida, e ajudar 
as pessoas que estão ao  redor 
para que elas também alcan-
cem esses metas irão colabo-
rar para impulsionar a carreira 
dentro da empresa e conquis-
tar a tão sonhada promoção. 

Especialista oferece dicas para 
alavancar a carreira em 2020

Ernesto Puglia Neto
Coronel da Reserva da Polícia 
Militar de SP; secretário-geral 

da Associação dos Oficiais 
Militares do Estado de São Paulo 

em Defesa da Polícia Militar 
(DEFENDA PM)

Foco total no processo de alfabetização
Início de ano e de uma nova década nos leva a destacar as metas mais importantes a serem focadas e 

praticadas nos próximos anos. A educação é tida como a base de tudo na nossa vida e no futuro, por isso, 
destacamos nesta edição, no nosso espaço de opinião, este artigo de Teresa Cristina Citelli, coordenadora 

do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Champagnat, de Ribeirão Preto. Segue.
Com a nova Base Nacional 

Comum Curricular para o Ensi-
no Fundamental, o processo de 
alfabetização, a partir de agora, 
deverá ser efetivado no final do 
2º ano e não mais no 3º ano.

A medida gerou certa po-
lêmica quando foi aprovada, 
em 2017. No entanto, algumas 
escolas já vinham trabalhando 
com o foco de alfabetizar as 
crianças até os 7 anos de idade.

Pesquisas neurocientíficas 
apontam que aos 6 anos de idade 
a criança já pode ser incluída no 

Uma droga chamada DEJEM
A famigerada “droga” co-

nhecida como DEJEM (Diária 
Especial por Jornada Extraor-
dinária de Trabalho Policial 
Militar) foi sintetizada nos la-
boratórios malignos do PSDB 
paulista em 2013 com a ajuda 
da sempre prestativa Polícia 
Militar, e surgiu como solu-
ção para dois problemas que 
estavam, e ainda estão, “ma-
tando” a segurança pública do 
Estado: os baixos salários dos 
policiais e a falta de efetivo.

Longe de ser original, é 
derivada de outra “droga” cha-
mada DELEGADA. Essa fora 
produzida por laboratório par-
ceiro do PSDB, também com 
a ajuda da Polícia Militar, para 
atacar um problema que era 
do município de São Paulo: a 
falta de efetivo para fiscalizar 
o código de posturas.

A idéia era “contratar” po-
liciais militares em seus horá-
rios de folga para que atuas-
sem nos serviços municipais, 
remunerando-os diretamente, 
por meio de convênio.

O PSDB logo vislumbrou 
que essa “droga” poderia ser 
bastante útil, pois, ao contrário 
do município, o Estado é res-
ponsável direto pelo pagamen-
to dos salários da PM. Portanto, 
ter a oportunidade de “viciar” 
os policiais em DEJEM seria 
um grande trunfo no futuro.

Os cientistas da PM, que 
sempre trabalham visando ao 
bem-estar da população, não se 
aperceberam desse efeito colate-
ral terrível, que era a dependên-
cia do valor pago pelo Estado, 
tampouco de que isso seria, num 
futuro próximo, um diferencial 
gigantesco entre o salário do 
efetivo da ativa e o da reserva.

Mais ainda, não se aperce-
beram de algo que os malignos 
cientistas do PSDB já tinham 
vislumbrado: a própria PM fi-
caria dependente dessa “droga”.

processo sistemático de alfabeti-
zação, no entanto, o caminho uti-
lizado para alfabetizar pode ser 
iniciado bem antes, já aos 2 anos.

Nesta fase, ela pode ser esti-
mulada com cores, sons, letras, 
trabalho da coordenação moto-
ra e outras ferramentas, de for-
ma lúdica. Esse exercício cons-
tante é realizado para abrir uma 
janela no sistema cognitivo dos 
pequenos, possibilitando a assi-
milação do que é ensinado.

É importante promover a 
etapa da estimulação lúdica 

para preparar melhor a crian-
ça ao contato com a leitura e 
a escrita. Assim, por volta dos 
6 anos, esse processo ocorrerá 
de forma mais efetiva e com-
plexa se efetivando no 2º ano 
do Ensino Fundamental.

É a partir dessa idade que as 
sílabas mais complexas e as difi-
culdades de ortografia podem ser 
trabalhadas com mais ênfase, au-
mentando o repertório da criança.

Alfabetizar significa ensinar 
a criança a codificar e decodi-
ficar o código da língua escri-

ta. Portanto, ela irá aprender as 
características da tecnologia da 
escrita, que inclui letras, núme-
ros e acentuação, e a maneira 
como ela é estruturada.

No processo de alfabetiza-
ção, por exemplo, mostram-se 
de que forma as sílabas se juntam 
para formar palavras, e assim por 
diante até a construção de um tex-
to. Isto é, a alfabetização é o re-
sultado do processo gradativo da 
construção e desenvolvimento da 
oralidade e escrita passando tam-
bém pela coordenação motora.

Com o efetivo reduzido, a 
PM buscaria cada vez mais re-
cursos da DEJEM para alcançar 
a redução dos índices criminais, 
de acordo com os patamares es-
tipulados pelo governo.

Vejam o ciclo de dependên-
cia se formando: o governo paga 
mal e não completa o efetivo; os 
policiais precisam do dinheiro 
extra e se submetem a trabalhar 
durante suas folgas para o pró-
prio Estado, que deveria pagá-los 
bem para exercer essas mesmas 
funções no horário de serviço; a 
Polícia Militar não tem efetivo 
e pede cada vez mais vagas de 
DEJEM ao Estado, para alcançar 
as reduções nos índices criminais 
estipuladas pelo governo; o go-
verno estipula índices cada vez 
mais baixos, fazendo com que 
a PM necessite de efetivo extra 
para alcançá-los.

ESTÁ CRIADA A 
DEPENDÊNCIA!

Muitos dos que defendem a 
distribuição desta “droga” afir-
mam que é melhor obtê-la do 
Estado do que fazer com que 
o policial a procure nas ruas, 
clandestinamente, nos bicos de 
segurança, por exemplo.

Até concordo que, usa-
da para momentos agudos, a 
“droga” é eficaz. Um policial 
que deseje comprar um bem 
ou fazer uma viagem de lazer 
poderia fazer uso da DEJEM 
até obter o resultado desejado.

Ou, a Polícia Militar pode-
ria usar a DEJEM para escalas 
extras em eventos esporádicos. 
O que nunca poderia ocorrer 
é o que vemos hoje, o uso da 
DEJEM para combater efei-
tos crônicos, fazendo com que 
o policial se socorra dela para 
conseguir colocar comida na 
mesa, e a Polícia Militar a utili-
ze para realizar o policiamento 
ostensivo, enquanto o efetivo 
regularmente escalado realiza 
escolta de presos, por exemplo.

Hoje, nem a Polícia Mili-
tar, nem os policiais militares 
sobrevivem sem a DEJEM. E 
o Estado economiza dupla-
mente: não paga salários dig-
nos ao policial e não completa 
o efetivo da PM.

O efeito colateral para o 
Estado: desgaste físico e emo-
cional dos policiais militares, 
que leva ao afastamento tem-
porário. Mas até desse efeito 
o Estado fica livre, pois os 
cientistas da Polícia Militar 
deram um jeito de não atin-
gir o governo, criando regras 
de administração da “droga” 
DEJEM somente para aqueles 
que estão aptos ao serviço.

Ou seja, para poder fazer 
uso da “droga”, o policial deve 
estar apto, portanto esconde os 
efeitos colaterais, que acabam 
aparecendo somente quando 
não há mais como tratá-los, 
causando o afastamento pro-
longado ou definitivo, o erro 
de procedimento pelo estresse 
e, em casos mais graves, o sui-
cídio ou o homicídio.

Essa “droga” é tão perver-
sa que alterou, inclusive, a 
percepção do que é certo ou 
errado: antes dela, fazer bico 
era um ato de indisciplina; 
hoje é algo gerenciado e esti-
mulado pelo próprio Estado.

Para realizar o “desmame” 
dessa “droga” seriam necessárias 
algumas medidas emergenciais:

- aumento dos salários a 
um nível que possibilite ao 
policial militar usar a DEJEM 
somente em casos específicos 
e não de forma compulsória, 
para que consiga sobreviver;

- reposição real do efetivo, 
pois o que se vê agora é a re-
posição do efetivo combinada 
com o aumento de unidades 
operacionais voltadas à re-
pressão, os BAEP.

- O efetivo que deve ser 
recompletado é o da chamada 
radiopatrulha, que faz o poli-
ciamento ostensivo localiza-
do, exatamente a função em 
que hoje se emprega grande 
parte do efetivo da DEJEM.

A pergunta que fica é: inte-
ressa ao Governo? A resposta 
é óbvia: não.

Por que contratar mais, se 
ele pode  usar as forças que 
tem, mesmo sabendo que, nes-
se ritmo, elas irão se exaurir? 
Por que pagar mais a todo efeti-
vo, inclusive aos da reserva, se 
pode continuar pagando pouco 
e “comprando” o horário de 
folga do efetivo da ativa, já “vi-
ciado” em DEJEM, não impor-
tando o que essa prática gerará 
aos seres humanos que estão 
sendo literalmente usados?

O efeito da ”droga” é tão efi-
caz para o governo, que ele ofe-
rece a seus dependentes “drogas” 
similares, de outros fornecedo-
res. Assim, temos outras propos-
tas de DEJEM: do judiciário, da 
CPTM, da Educação...

E, para comprovar que o 
governo não precisa se preocu-
par com isso atualmente, é só 
observar que os índices crimi-
nais caem mês a mês. Ou seja, 
os cientistas da Polícia Militar 
estão conseguindo fazer com 
que os “viciados” em DEJEM 
continuem trabalhando.

Talvez, se o caos se insta-
lasse em São Paulo, o governo 
pensasse diferente. Mas isso, 
os cientistas da Polícia Militar 
nunca vão deixar acontecer.

Portanto, continuaremos ven-
do policiais militares “DEJEM-
-dependentes” nas ruas. Eles são 
fáceis de ser identificados: geral-
mente estão de coletes refletivos, 
com olhar perdido ao longe, a fi-
sionomia cansada e visivelmente 
estressados. Esse é o desserviço 
que o PSDB tem oferecido há 
anos ao cidadão paulista.
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Benedito Silvestre Correia celebrou cheio de felicidade e saú-
de mais um ano de vida no último dia 31. Acompanhado da 

esposa Nei, dos filhos Fabíola, Adriano e Luana e de seus sete 
netos, Bene comemorou o começo deste novo ciclo. Parabéns!

A jornalista Fabíola Correia foi convidada pelo autor da Paixão de Cristo, Milton Fi-
gueiredo, e pelo diretor cênico Reinaldo Costa para participar da encenação em 2020. 

Fabíola estreia na peça atuando como Maria. Depois de interpretar por dois anos (2018 
e 2019) o personagem de Pedro, Raphael Leite será o interprete do protagonista Jesus. 

O preparo do elenco começou neste mês de dezembro e conta com a participação do 
assistente de direção Alexandre Tarasinky e da produtora da peça, Sueli Fernandes.

Terça-feira (31/12), quem completou seus 7.8 anos na folhinha 
da vida é essa figura, o Rui Brahma, pai do Ricardo e Alessan-

dra! Parabéns, muitas felicidades, muita saúde e acima de 
tudo muita paz. Que Jesus Cristo esteja sempre abençoando a 
vida do senhor e te protegendo! Na foto ele está ladeado dos 

netos Gabriel, Letícia e Mariana.

Em um delicioso almoço de fim de ano, os Oliveira, Beto,  Phelipe, 
Stela, Neusa, Pedro e Fernando, se reuniram para uma agradável 

confraternização em família. Feliz 2020!!!

Flash em Eliana Martins e sua última selfie de 2019.

Aline Gonçalves Nogueira, curte mere-
cidas férias em Camburi, litoral norte de 

São Paulo nas paradisíacas praias daquela 
cidade. Ela começa 2020 com baterias 

renovadas, tudo de bom.

Depois das correrias de final de ano, a 
Outlet 20 já renovou seus estoques e te 

aguarda com muitas novidades da moda 
dos R$ 20.00 para masculino, femini-

no, infantil e plus size. Na foto Mariana 
Falcão veste regata canelada que vai dos 
tamanhos P ao G2, e bermuda floral dis-
ponível nos tamanhos P ao GG. A Outlet 
20 fica na avenida 21 número 871 entre 
avenidas 24x26 no coração de Barretos. 

Informações também pelo Whatsapp 
(17) 98830-8285.

Para esperar a chegada de um Ano Novo dos sonhos, nada melhor do que escolher um es-
paço tranquilo e requintado para a famosa “Festa da Virada”. Gontram Mussa e sua esposa 
Waleska da Mata, amigos e familiares, estavam no Jardim dos Artistas para o tradicional 

Réveillon 2020. Brindes e mais brindes rolaram entre a turma. Felicidades sempre!!!

Destaque para 
o casal Cláudia 

Raquel Miranda 
Guido e Geraldo 

Aparecido Guido, 
que estava acom-
panhado do filho, 
da nora, da mãe e 

de mais um amigo 
na Virada no Quin-

tal dos Artistas. 
Brindes e mais 

brindes rolaram 
entre todos da 

turma. Felicidades 
sempre!!!
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PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Câmara devolve mais de R$ 2,9 milhões aos cofres do município em 2019
Presidente da Câmara, João Mulata,  já havia economizado R$ 2,1 milhões de junho a novembro

Dezembro terminou com queda média 
de 15% na cotação da arroba do boi gordo
Para o consumidor, a redução dos preços deverá ser sentida nas próximas semanas

O preço da arroba do boi 
gordo registrou queda média 
de 15% no mês de dezembro. 
Esse recuo interrompeu a alta 
de 28,5% contabilizada ao 
longo dos últimos seis meses 
nos principais mercados do 
país, de acordo com levanta-
mento do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa).

Na última segunda-feira 
(30), a arroba do boi gordo 
estava cotada em R$ 180. No 
início de dezembro, o valor 
chegou a R$ 216. Em Mato 
Grosso do Sul, o recuo foi de 
R$ 220 para R$ 190 no mes-

mo período.
Um cenário que indica 

uma acomodação dos preços 
no atacado, com reflexos po-
sitivos, em curto prazo, no 
varejo, avalia o diretor do 
Departamento de Comercia-
lização e Abastecimento do 
Mapa, Sílvio Farnese.

Esse comportamento dos pre-
ços se deve à regulação do pró-
prio mercado, com melhor equi-
líbrio entre a oferta e a procura.

Para o consumidor, a redu-
ção dos preços deverá ser sen-
tida nas próximas semanas, 
com a renovação de estoques 
por parte dos supermercados.

Na última semana de de-
zembro já foi observada queda 
no valor de cortes de traseiro, 
que têm cotações mais eleva-
das e mais sensíveis às varia-
ções de demanda. Um exem-
plo é a alcatra que teve a maior 
desvalorização, com 4,5% de 
queda no preço nos últimos 
sete dias de dezembro.

A tendência para os pró-
ximos meses, segundo Sílvio 
Farnese, é de estabilização 
dos preços, que devem per-
manecer nesta faixa. “Não 
há margem para aumentos 
futuros”, avalia do diretor do 
ministério.

O presidente da Câmara, 
João Mulata (PSDB), repassou 
R$ 818.729,89 à prefeitura no 
dia 26 de dezembro. Somados 
aos R$ 2.100.000 repassados 
de junho até novembro, o va-
lor total devolvido aos cofres 
públicos do município chegou 
a R$ 2.918.729,89.

O valor é o maior já regis-
trado desde 2005. O montante 
é referente ao dinheiro que a 
Câmara conseguiu economizar 
durante todo o ano de 2019.

ENTENDA
A Lei Municipal nº 5624, 

de 17 de dezembro de 2018, 
em concordância com a 
Constituição Federal, esta-
beleceu que o orçamento da 
Câmara Municipal 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.

E, ao final de cada exer-
cício (até o último dia útil do 
mês de dezembro), tudo o que 
a  Câmara consegue economi-
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.

Consumidores poderão optar pela 
tarifa branca de energia em 2020
Tarifa passará a valer para residências, comércios e pequenas indústrias
Entrou em vigor a partir 

de primeiro de janeiro a Tari-
fa Branca, que reduz o preço 
da energia elétrica consumi-
da fora do horário de pico. A 
medida está disponível desde 
2018 para usuários com con-
sumo superior a 500 kW/h.

Atualmente, tem direito a op-
tar pela tarifa branca apenas quem 
tem um consumo médio anual su-
perior a 250 Kwh por mês. 

A partir de 2020, a tarifa pas-
sa a valer para todas as unidades 
consumidoras de energia na bai-
xa tensão, como residências, co-
mércios e pequenas indústrias.

Com a Tarifa Branca, o 
consumidor passa a ter possi-
bilidade de pagar valores dife-
rentes em função da hora e do 
dia da semana.

Em geral, os horários de 
pico vão das seis da tarde às 

nove da noite, mas esses horá-
rios podem mudar de acordo 
com a localidade.
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Ano novo terá 11 feriados nacionais em dias de semana
O ano de 2020 prome-

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

As exceções aos feriados 
colados ao fim de semana 
são 1º de janeiro (Confrater-
nização Universal), caindo 
em uma quarta-feira; 21 de 
abril (Tiradentes), que será 
em uma terça-feira e o Cor-
pus Christi (11 de junho), que 
sempre cai às quintas-feiras 
60 dias após a Páscoa.

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

Além desses dias, os bra-

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

Para quem não gosta das 
segundas-feiras, a boa notí-
cia é que os feriados da In-
dependência do Brasil (7 de 
setembro), de Nossa Senhora 
Aparecida (12 de outubro) e 
de finados (2 de novembro) 
cairão nesse dia da semana.

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

Outros setores de ativida-
de econômica festejam, como 
é o caso do turismo. “No ano 
passado, os feriados prolon-

gados resultaram em 13,9 
milhões de viagens, que in-
jetaram R$ 28,84 bilhões na 
economia brasileira”, soma o 
Ministério do Turismo.

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

O ministério ainda não 
fez projeção do impacto dos 
feriados de 2020 em venda 
de passagens, hospedagens 
e passeios.

O ano que começa é ano 
bissexto e, portanto, tem um 
dia a mais, mas esse não des-
contará as folgas proporcio-
nadas pelos feriados nos dias 
de semana. O dia 29 de feve-
reiro cairá em um sábado.
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Vai se aposentar neste ano? Veja quais regras estão valendo em 2020

Quem está pensando em 
pedir a aposentadoria do INSS 
neste ano deve ficar atento às 
mudanças estabelecidas pela 
reforma da Previdência.

Apesar de definir uma ida-
de mínima de 62 anos para 
mulheres e 65 anos para ho-
mens, quem está próximo de 
se aposentar pode entrar em 
uma das regras de transição, 
com exigências diferentes.

Ao todo, são cinco regras. 
Em três delas, há mudanças 
em 2020, segundo o advogado 
previdenciário João Badari.

Na aposentadoria que esta-
belece uma idade mínima, por 
exemplo, no final de 2019, a 
mulher precisava ter 56 anos 
de idade e 30 anos de contribui-
ção, e o homem 61 anos de ida-
de e 35 anos de contribuição.

A partir deste ano, a idade 
mínima passa a ser de 56 anos 
e seis meses para mulheres e 61 
anos e seis meses para homens.

Pelo sistema de pontos tam-

Estamos em um perío-
do no qual famílias inteiras 
aproveitam as férias escola-
res para viajar. Consequen-
temente, o movimento nas 
rodovias aumenta e a possi-
bilidade de acidente também.

Todo cuidado e atenção 
de quem está na direção é 
importante. Entretanto, caso 
ocorra algum acidente, medi-
das rápidas e simples podem 
ajudar a salvar vidas.

Léa Parreira, Diretora 
Operacional do São Fran-
cisco Resgate, que faz parte 
do Sistema Hapvida, orienta 
como agir caso presencie ou 
vivencie um acidente:

- em primeiro lugar pro-
cure manter a calma sempre;

- manter uma distância 
segura, devido ao risco de 
novos acidentes ou inciden-

tes como incêndios ou explo-
sões em caso de veículos que 
transportam produtos perigo-
sos e inflamáveis;

- jamais pare seu veículo 
sobre a faixa de rolamento;

- chame ajuda imediatamen-
te. Procure se informar dos te-
lefones de socorro/ resgate das 
rodovias pelas quais irá passar, 
anote sempre o número do cor-
po de bombeiros e da polícia 
militar rodoviária e federal;

- se for possível visualizar 
a cena de uma maneira bem 
nítida, tente observar se há 
vítimas e o número de pes-
soas envolvidas;

- quando efetuamos uma 
chamada de socorro devemos 
passar o maior número de in-
formações possíveis, para auxi-
liar os socorristas a fazerem um 
atendimento rápido e eficaz;

- procure informar ao aten-
dente que receber o chamado 
o nome ou número da rodovia, 
um posto de combustível ou 
cidade próxima. Todo ponto de 
referência informado facilita 
a localização e diminui o tem-
po até a chegada do socorro, 
minimizando erros na busca e 
aumentado as chances de so-
brevida das vítimas envolvidas;

- caso esteja próximo à víti-
ma, jamais a toque. Procure acal-
má-la verbalmente e deixar claro 
que o socorro já foi acionado;

- fique atento para não se 
tornar outra vítima.

A especialista reforça, ainda, 
que os kits básicos de primeiros 
socorros devem ser apenas para 
pequenos acidentes domésticos. 
“Mesmo nesses casos uma uni-
dade de saúde deve ser procura-
da para avaliação”, afirmou.

Com a chegada do novo 
ano começa a correria da com-
pra do material escolar. Além 
da busca pelo melhor preço, 
os pais ou responsáveis de-
vem ficar atentos se o produto 
ostenta o Selo do Inmetro.

“A presença do selo identi-
fica que os produtos possuem 
os requisitos mínimos de se-
gurança, que minimizam a 
possibilidade de acidentes de 
consumo, não colocando em 
risco a saúde e segurança das 
crianças e adolescentes”, ex-
plicou o superintendente do 
Ipem-SP, Ricardo Gambaroni.

Ao todo, 25 itens integram 
a lista de artigos escolares que 
obrigatoriamente necessitam 
do selo do Inmetro e que, por-
tanto, são fiscalizadas, entre 
eles, apontador, borracha, ca-
neta esferográfica/roller/gel, 
caneta hidrográfica (hidrocor), 
cola (líquida ou sólida), corre-
tor adesivo, corretor em tinta, 
compasso, curva francesa, es-
tojo, esquadro, giz de cera, lá-
pis (preto ou grafite), lápis de 

Começou a valer nessa 
quinta-feira (2) o “Não per-
turbe” dos bancos. A medida, 
proposta no ano passado, tem 
como objetivo frear as liga-
ções dos bancos com ofertas 
de crédito consignado a apo-
sentados e pensionistas. 

Para bloquear essas liga-
ções, os interessados devem 
cadastrar os números fixos e de 
celular ligados ao próprio CPF. 
A partir do bloqueio, os bancos 
têm até 30 dias para se adequar 
e não realizar mais as ligações. 

O link para realizar o blo-
queio estará disponível nas 

Agibank
Alfa
Banco do Brasil
Banco do Nordeste
Banrisul
Barigui
Bradesco
BMG

BRB
Caixa
Cetelem
CCB
Daycoval
Estrela Mineira
Inter
Itaú

Mercantil
Pan
Paraná Banco
Safra
Santander
Sicredi
Votorantim

bém há mudanças. Antes, a exi-
gência era que a soma da idade 
com o tempo de contribuição 
fosse de 86 pontos para mulheres 
e 96 pontos para os homens. Em 
2020, essa pontuação aumenta 
para 87 e 97, respectivamente.

Para quem está planejando 
se aposentar por idade, a mu-
dança é só para mulheres, que 
terão que completar 60 anos 
e seis meses em 2020. Quem 
faz aniversário no segundo se-
mestre, precisa esperar mais.

Se uma segurada completa 
60 anos em julho de 2020, por 
exemplo, ela só teria 60 anos e 
seis meses em janeiro de 2021. 
Porém, nessa data, a idade mí-
nima aumentará para 61 anos. 
Ou seja, ela terá que esperar o 
aniversário para ter direito à 
aposentadoria nessa categoria.

Caso tenha atingido os re-
quisitos de uma das regras de 
transição no ano passado, há di-
reito adquirido, e é possível se 
aposentar pelas normas antigas.

Veja quais regras de transi-
ção estão valendo para 2020:

IDADE MÍNIMA
Mulher: 56 anos e seis me-

ses de idade e tempo mínimo 
de contribuição de 30 anos

Homem: 61 anos e seis 
meses de idade e tempo míni-
mo de contribuição de 35 anos

SISTEMA DE PONTOS
Mulher: a soma da idade 

com o tempo de contribuição 
deve ser de 87 pontos. É pre-
ciso ter ao menos 30 anos de 
contribuição

Homem: a soma da idade 
com o tempo de contribuição 
deve ser de 97 pontos. É pre-
ciso ter ao menos 35 anos de 
contribuição

PEDÁGIO DE 50%
Mulher: se contribuiu por 

pelo menos 28 anos quando 
a reforma entrou em vigor, 
pode cumprir um pedágio de 
50% do tempo que falta para 
chegar aos 30 anos de contri-
buição. Não há idade mínima.

Homem: se contribuiu por 
pelo menos 33 anos quando 
a reforma entrou em vigor, 
pode cumprir um pedágio de 
50% do tempo que falta para 
chegar aos 35 anos de contri-
buição. Não há idade mínima

PEDÁGIO DE 100%
Mulher: poderá se aposen-

tar a partir dos 57 anos, mas 
precisa cumprir um pedágio de 

100% do tempo que falta para 
chegar aos 30 anos de contri-
buição na data em que a refor-
ma entrou em vigor.

Homem: poderá se apo-
sentar a partir dos 60 anos, 
mas precisa cumprir um pe-
dágio de 100% do tempo que 
falta para chegar aos 35 anos 
de contribuição na data em 
que a reforma entrou em vigor

TRANSIÇÃO DA 
APOSENTADORIA 

POR IDADE
Mulher: 60 anos e seis 

meses e tempo mínimo de 
contribuição de 15 anos

Homem: não há transição, 
pois os requisitos para quem 
está na ativa são os mesmos que 
valem atualmente (65 anos de 
idade e 15 anos de contribuição)

Férias exigem mais atenção 
e cuidado nas rodovias

Em caso de acidentes, medidas simples e rápidas podem salvar vidas

Ipem-SP orienta sobre os riscos da 
compra de artigo escolar sem certificação

DICAS NA COMPRA
- O Selo deve estar afixado na embalagem ou diretamente no produto.
- No caso de material vendido a granel, como lápis, borrachas, apontadores ou canetas, a 
embalagem expositora com o Selo do Inmetro deve estar próxima ao produto.
- Não compre artigos escolares em comércio informal, pois não há garantia de procedên-
cia e tais produtos podem não atender às condições mínimas de segurança.
- Guarde a nota fiscal do produto: ela é sua comprovação de origem do produto e rece-
bê-la é seu direito como consumidor.
- Caso encontre produtos sem o Selo no mercado formal, faça sua denúncia à Ouvidoria 
do Ipem-SP: 0800 013 05 22 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h) ou por meio do 
e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br
- Em casos de acidentes de consumo envolvendo um artigo escolar ou qualquer outro 
produto ou serviço, faça o relato no Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de 
Consumo – Sinmac (www.inmetro.gov.br/sinmac).

cor, lapiseira, marcador de tex-
to, massa de modelar, massa 
plástica, normógrafo, ponteira 
de borracha, régua, transferi-
dor, merendeira/lancheira com 

ou sem seus acessórios, pasta 
com aba elástica, tesoura de 
ponta redonda e tinta (guache, 
nanquim, pintura a dedo plás-
tica, aquarela).

“Não perturbe” dos bancos 
começou a valer neste dia 2

Medida visa bloquear ligações de bancos com ofertas excessivas 
de crédito consignado a aposentados e pensionistas, entre outros

páginas das 23 instituições fi-
nanceiras que aderiram ao pro-
grama, responsáveis por 98% 
do volume da carta de crédito 
no Brasil. Entre elas, está Ban-
co do Brasil do Brasil, Santan-
der, Caixa e Bradesco. 

Além de bloquear as cha-
madas indesejáveis, a Autor-
regulação do Crédito Con-
signado terá outras medidas, 
como a criação de métodos 
para desestimular essa oferta 
em excesso a aposentados e 
pensionistas. 

As empresas de teleco-
municação também oferecem 
esse serviço. A multa para 
quem descumprir a solicita-
ção pode chegar a R$ 50 mi-
lhões, segundo determinação 
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). 

O link para cadastrar os 
números de telefone é naome-
perturbe.com.br. 

BANCOS QUE ADERIRAM À AUTORREGULAÇÃO 
DO CRÉDITO CONSIGNADO:
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A saca de 60 quilos do café 
arábica começou a terça-feira 
passada, 31 de dezembro, com 
alta de 0,88% no preço e foi 
vendida a R$ 548,21 na cidade 
de São Paulo. O café robusta 
apresentou queda de 0,42% no 
valor e a saca foi comerciali-
zada a R$ 303,80 para retirada 
no Espírito Santo.

O açúcar cristal apresentou 
desvalorização de 1,36% no 
preço e o produto é vendido a 
R$ 73,27 em São Paulo. Já em 
Santos, no litoral paulista, o va-
lor da saca de 50 quilos, sem im-
postos, caiu 1,01% e a mercado-
ria é comercializada a R$ 74,36 
nos primeiros dias do ano.

Um dos desejos de Ano 
Novo é ter saúde para desfru-
tar de muitos e muitos anos 
de vida pela frente. Para isso, 
é fundamental fazer uma vi-
sita ao médico e agendar um 
check-up completo.

Entre as especialidades 
que não podem ficar de fora, a 
urologia é responsável por di-
versos aspectos, em especial 
na saúde masculina.

“Muitas doenças podem 
ser prevenidas ou diagnosti-
cadas precocemente ao fazer 
o um check-up anual. O cân-
cer de próstata, por exemplo, 
pode começar de forma silen-
ciosa, mas é potencialmente 
letal”, explica o dr. Marcos 
Tobias Machado, professor do 
setor de uro-oncologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC 
e responsável pelo setor de 
cirurgia robótica urológica no 
Hospital Brasil e rede D’Or.

Outra doença silenciosa, 
que pode acometer homens e 
mulheres, é o câncer de rim. 
A grande maioria dos casos 
é detectada por exames de 
imagens, como ultrassonogra-
fia, tomografia e ressonância 
magnética, indicados por ou-
tros motivos.

“Quando existem sintomas 
os mais frequentes são o san-
gramento urinário, dor lombar 
e massa palpável no abdômen, 
quando o tumor é muito gran-
de”, explica o especialista.

Como a prevenção ainda é 
a melhor maneira de se cui-
dar, o dr. Marcos Tobias Ma-
chado esclarece os principais 
pontos sobre a realização de 
exames de rotina.

VEJA A SEGUIR:
1) Quais são os principais 

objetivos para a realização 

Com o avanço da tecno-
logia e o fim de uma déca-
da, as profissões também 
sofrem alterações e novos 
perfis são buscados pelas 
empresas em 2020.

Segundo relatório do Futu-
ro do Trabalho, iniciativa do 
Fórum Econômico Mundial, 
65% das crianças que estão 
atualmente no primário po-
derão trabalhar em profissões 
que ainda não existem.

“Com as constantes trans-
formações tecnológicas, no-
vas carreiras são criadas e 
é preciso que o profissional 
esteja atento ao mercado para 
se atualizar em suas funções 
atuais ou buscar especializa-
ção em novas profissões, que 
surgem conforme a deman-
da”, afirma Gabriela Mative, 
Gerente de RH da Luandre, 
uma das maiores consultorias 
de RH do país.

Ela ressalta, ainda, que 
em 2020 tecnologia, serviço 
e saúde serão as áreas que 
mais oferecerão oportunida-
des. “Embora as maiores de-
mandas de profissões para o 
ano seguinte sejam ligadas à 
tecnologia, ambientes como 
saúde e serviços serão bene-
ficiados indiretamente por es-
ses novos cargos”, diz.

MAIS TECNOLOGIA 
NA NOVA DÉCADA
Assim, em 2020, a pers-

pectiva de movimentação na 

Check-up anual ajuda a 
prevenir doenças silenciosas
Especialista explica quais são os principais exames que devem 

ser feitos e lista 7 perguntas e respostas sobre diagnósticos

dos exames anuais?
- A prevenção de desenvol-

vimento de doenças através 
das medidas de orientação, 
detecção de doenças precoces 
graves com possibilidade de 
cura e melhorar a qualidade de 
vida por meio de bons hábitos.

2) Qual idade é recomenda-
da para o início dos exames?

- Sempre recomendamos 
que checkups sejam feitos to-
dos os anos, principalmente 
para verificar condições de 
exames básicos, como coles-
terol, triglicerídeos e dosa-
gens hormonais. A partir dos 
40 anos a atenção deve ser 
ainda maior, pois começa a 
aumentar o aparecimento de 
doenças cardiovasculares e 
degenerativas.

3) Como a frequência do 
checkup é estabelecida?

- Deve ser estabelecida 
pelo médico que está acom-
panhando o paciente, a fre-
quência varia de acordo com 
o estado de saúde da pessoa. 
No entanto, pessoas com bom 
histórico de saúde podem rea-
lizar exames anuais.

4) Quais são os exames 
mais comuns e sua função?

- Hemograma: exame de 
sangue para avaliar para identi-
ficar possíveis alterações, como 
infecções, anemia e leucemia;

- Pressão arterial: faz o 
acompanhamento da hiper-
tensão arterial;

- Exame de urina: avaliar o 
funcionamento dos rins e de-
tectar possíveis infecções no 
trato urinário;

- Exame de fezes: analisa 
as funções digestivas;

- Colesterol total e frações: 
calcula o risco de entupimen-
tos nas artérias e doenças car-

diovasculares;
- Glicemia em jejum: exame 

de sangue que mede a taxa de 
glicose na circulação sanguínea;

5) Além do check-up, o 
que é necessário fazer?

- É preciso manter uma ali-
mentação regrada e fazer ativi-
dades físicas para garantir uma 
vida saudável. A mudança de 
hábitos pode ser considerada 
uma forma de prevenção para 
evitar o desenvolvimento de 
uma doença.

6) Quando tratamos de 
doenças nos aparelhos geni-
tais, quais são as principais 
diferenças e exames?

- A variação vai de acordo 
com o sexo, as mulheres são 
atendidas pelo ginecologista 
e os homens pelo urologista. 
Após a obtenção da história clí-
nica e do exame físico detalha-
do, incluindo o toque vaginal 
para as mulheres e o toque retal 
para ambos os sexos, são solici-
tados os seguintes exames:

- Urina e creatinina: ava-
liam doenças renais;

- PSA (Antígeno Prostático 
Específico): este em especial 
é realizado para em homens 
na avaliação das doenças da 
próstata;

- Ultrassonografias: ab-
dômen; de próstata (homens) 
e pélvico (para avaliação de 
útero e ovários em mulheres).

7) Quais são os fatores que 
levam os homens a cuidar menos 
da saúde do que as mulheres?

- O trabalho excessivo 
e falta de tempo, a falta de 
costume de fazer prevenção, 
além do receio de detecção 
de doença como sinal de fra-
queza. É preciso quebrar estes 
paradigmas para ter uma vida 
mais saudável.

Conheça as carreiras 
que estão em alta em 2020
Especialista da Luandre identifica tecnologia e serviços como as áreas 

com mais ofertas de emprego e boa remuneração no próximo ano

área de tecnologia, com desta-
que para cargos como analista 
de dados, responsável por es-
tudar e gerenciar dados para 
desenvolver aplicações.

“Por meio de conhecimen-
tos de programação e análise, 
esse profissional pode criar 
soluções para diversos se-
tores, incluindo também os 
mais tradicionais”, explica a 
gerente de RH.

Já nos setores de serviços 
e saúde, a gerente afirma que 
serão requeridas novas habili-
dades. “As profissões mais tra-
dicionais continuam no merca-
do, mas com novos desejos de 
competências, como as softs-
kills, capacidade de trabalhar 
em equipe, criatividade e em-
preendedorismo”, explica.

Confira as profissões em 
destaque em 2020 e sua mé-

dia salarial
TECNOLOGIA

Os salários podem variar, 
dependendo da exigência, do 
tempo de experiência e do 
segmento: Desenvolvedor de 

Softwares, Desenvolvedor de 
Aplicativos, Analista de Soft-
wares, Analista de Sistemas, 
Cientista de Dados, Analista 
de Dados, Analista de Banco 
de Dados e Rede.

SERVIÇO
Supervisor Operacional 

(R$ 2 mil a R$ 3 mil), Espe-
cialista de Produtos (R$ 5 mil 
a R$ 6 mil), Vendedor Técnico 
(R$ 7 mil a R$ 8 mil), Técni-
co Comercial de Aplicações e 
Desenvolvimento (R$ 4 mil a 
R$ 5 mil), Supervisor de Con-
tas (R$ 10 mil a R$ 11 mil) 
e Supervisor de Enfermagem 
(R$ 6 mil a R$ 7 mil).

SAÚDE
Supervisor de Enfermagem 

(R$ 6 mil a R$ 7 mil), Enfermei-
ro do Trabalho (R$ 5 mil a R$ 6 
mil), Instrutor Clínico (R$ 6 mil 
a R$ 7 mil) e Médico da Família 
(R$ 17 mil a R$ 18 mil).

As vagas estão disponíveis 
no site www.luandre.com.br 
em que o interessado pode se 
candidatar e também no app 
da Luandre.

Café registrou aumento no 
preço no último dia do ano

No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho 
registrou aumento de 0,35% e é negociada a R$ 48,62

No mercado financeiro, 
o preço da saca de 60 quilos 
do milho registrou aumento 
de 0,35% e para ser negocia-
da a R$ 48,62. Em Campinas, 
em São Paulo, o produto teve 
acréscimo de 0,36% no valor e 
a saca foi comercializada a R$ 

47,82 no último dia de 2019.
Em Cascavel, no Paraná, o 

preço foi de R$ 43. Em Ron-
donópolis, no Mato Grosso, o 
produto foi vendido a R$ 38. 
Em Barreiras, na Bahia, o pre-
ço a vista foi R$ 49. Os valores 
são do Canal Rural e Cepea.
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Copinha começou nesta quinta com 127 equipes
Jogos acontecerão em 32 sedes e a final será dia 25 de janeiro

Começou nesta quinta-feira 
(2) a Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior, maior torneio de 
futebol sub-20 do calendário 
nacional. Na 51ª edição do tor-
neio, 127 times de todo o país 
vão jogar em 32 sedes distribu-
ídas no estado de São Paulo.

O torneio terá em campo 
jogadores nascidos entre 2000 
e 2004. Alguns desses atletas, 
inclusive, participaram da con-
quista do mundial sub-17 da se-
leção brasileira no ano passado. 

Entre os favoritos ao tí-
tulo está o São Paulo. Atual 

campeão do torneio, o tricolor 
paulista conta com alguns jo-
gadores da temporada passa-
da para a edição deste ano. 

Maior campeão do tor-
neio, o Corinthians, com dez 
conquistas, também é um dos 
favoritos na briga pela taça. 

Dos times da elite do fu-
tebol brasileiro, apenas o 
Flamengo ficará de fora da 
disputa. O Rubro Negro, que 
venceu 27 títulos com suas 
categorias de base em 2019, 
desistiu do torneio devido a 
um conflito nas datas com o 

campeonato carioca e uma 
recusa da Federação Paulista 
de Futebol em relação a uma 
alteração na lista de inscritos. 
No dia 30 de dezembro o clu-
be anunciou a desistência.

O campeonato é dividido 
em 32 grupos, onde apenas os 
dois primeiros passam. Após a 
primeira fase, os clubes passam 
por outros dois mata-matas, até 
chegarem nas oitavas de final.

A decisão do torneio será 
no estádio do Pacaembu, no 
dia 25 de janeiro, aniversário 
da cidade de São Paulo.

BEC anuncia ex-goleiro 
do Coritiba para disputar Paulista A3

O clube também oficializou Júnior Oliveira, ex-goleiro do Figueirense
Em preparação para a dis-

puta do Campeonato Paulista 
Série A3, o Barretos EC anun-
ciou novos reforços. Trata-se 
do goleiro Rafael Kahn, de 
23 anos. O clube também ofi-
cializou Júnior Oliveira, ex-
-goleiro do Figueirense.

Rafael Kahn (foto) tem 
sua carreira ligada, princi-
palmente ao Coritiba, mas já 
defendeu Marcílio Dias-SC, 
Anapolina-GO e Tupy-GO, 
seu último clube.

Júnior Oliveira tem 1,97 
metro de altura e começou na 
base do Athletico-PR e passou 
por diversos times do interior 
paulista, como Juventus, São 
José, Monte Azul, Marília e 
o próprio Barretos, em 2011. 

Teve longa passagem pelo Fi-
gueirense e seu último clube 
foi o Linense.

PAULISTA A-3
No Paulista A3, os 16 ti-

mes participantes vão jogar 
entre si em turno único na pri-
meira fase.

Os oito primeiros avan-
çam para as quartas de final, 
enquanto os dois últimos cai-
rão para a Segundona Paulista 
de 2021. Apenas os finalistas 
conquistarão o acesso para o 
Paulista A2 de 2021.

O Touro do Vale terá Velo 
Clube, Capivariano, Despor-
tivo Brasil, Noroeste, Co-
mercial, Primavera, EC São 
Bernardo, Rio Preto, Batatais, 
Grêmio Osasco, Nacional, 

Linense, Marília, Paulista e 
Olímpia como adversários.

O Paulista A3 começa em 
25 de janeiro e se encerra em 
17 de maio. O Barretos EC es-
treia contra o Grêmio Osasco.




