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A IDENTIDADE DE BOLSONARO - “Todo governante, em início de governo, se esforça para assoprar o balão de sua identidade. Esta, por sua vez,
compreende duas dimensões: uma de natureza semântica, abrangendo o pensamento do governante, manifesto em falas improvisadas ou formais,
entrevistas coletivas ou individuais, respostas isoladas às provocações da mídia, etc; a segunda dimensão é de cunho estético, abrigando o discurso
não verbal, e sim os gestos, as maneiras de se comportar, o modo de se apresentar no cotidiano...”
EDITORIAL - Leia na página 2

Ano V - Edição nº 309 - Ditribuição Gratuita

Curta no Facebook a Fan Page
do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Detran.SP disponibiliza licenciamento
antecipado de 2019 para todos os veículos
Barretos EC realiza jogo
treino neste sábado
O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) disponibilizou nesta
quinta-feira (3), até o final de
março, o licenciamento antecipado 2019. O serviço só
pode ser feito até março, de
forma eletrônica via sistema
bancário e com IPVA quitado.
Quem optar por essa modalidade, deve quitar todos os

débitos (IPVA, seguro obrigatório, multas e outros valores)
antes de solicitar o licenciamento antecipado.
O valor para 2019 é de R$
90,20 e o custo de recebimento
pelos Correios permanece em
R$ 11. O Detran.SP esclarece
dúvidas para quem vai optar
pelo licenciamento antecipado.
Página 6

Operação São Paulo Mais Seguro
apresenta resultados de Barretos e região

O elenco profissional do Barretos EC voltou aos treinos no Estádio Fortaleza após as comemorações de Ano Novo, na última quarta-feira (2). Mais um jogo treino será realizado neste sábado (5), às 17 horas, no Estádio Fortaleza contra o Clube Atlético Patrocinense, equipe
que disputa Campeonato Mineiro e Brasileiro da Série D.
Página 8

Comunidade Santos Reis inaugura
presépio de 6 metros na Fazenda Armour
Evento deve reunir cerca de 6 mil pessoas para o
tradicional jantar gratuito no próximo domingo, dia 6
A Polícia Militar desencadeou em todo o Estado de São
Paulo a Operação São Paulo
Mais Seguro. A atuação da
polícia militar teve início na
quarta-feira, dia 2 e foi encerrada nesta quinta-feira (3), por
policiais da Força Tática.
O trabalho policial visou garantir a continuidade da redução
dos indicadores criminais, especialmente dos delitos com motivação econômica, assim como
os latrocínios, roubos de carga
e de veículos, apostando na presença ostensiva para melhorar a
percepção de segurança das pessoas e inibir a prática de crimes.
Na área do 33º Batalhão de
Polícia Militar do Interior, em
Barretos e região, 43 policiais
militares e 19 viaturas.
Segundo balanço divulgado

pelo comando, foi apreendida
0,331 Kg de substância entorpecente; 4 pessoas foram presas em
flagrante delito e 4 condenados
foram capturados durante a operação, enquanto que 4 adolescentes
foram apreendidos por ato infracional e 246 veículos fiscalizados.
“Graças às ações do policiamento preventivo e ostensivo,
e ao trabalho conjunto com a
comunidade, dentro da filosofia
de polícia comunitária, a Polícia Militar do Estado de São
Paulo atua diuturnamente na
busca incessante da maximização dos resultados operacionais
e na consequente redução dos
indicadores criminais, visando
aumentar a percepção de segurança da população”, disse em
nota o comando do 33º Batalhão da PM de Barretos.

A comunidade Santos
Reis da Fazenda Armour
prepara o popular jantar gratuito, que será servido para
cerca de 6 mil devotos após a
missa das 18 horas, no próximo domingo, dia 6.
Para marcar as festividades

de Bodas de Brilhante da comunidade, será dada uma benção e realizada a inauguração
de um presépio com 6 metros
de altura. Está sendo realizada
uma rifa de um presépio de resina, no valor de R$ 2,00, para
ajudar nos custos do presépio a

ser inaugurado.
Os números podem ser adquiridos na secretaria da paróquia, na Rua Sant’Anna, nº
192, no bairro Nadir Kenan,
ou mesmo no dia da missa, na
fazenda Armour.
Página 6

Castramovel
retoma atividades
na próxima
segunda-feira
O Castramóvel, serviço itinerante de castração de cães e gatos, de iniciativa da prefeitura de
Barretos, por meio da secretaria
municipal de Saúde, retoma as
atividades a partir da próxima
segunda-feira, dia 7, no bairro
São Francisco. O veículo, especialmente adaptado para a realização de cirurgias de castração,
ficará posicionado ao lado da
unidade de ESF (Estratégia de
Saúde da Família), localizada
na SF6, número 1.156, das 8 ás
12 horas, e permanecerá o tempo que necessário para atender
a demanda do bairro e adjacências. Para o cadastramento, é
necessário apenas a presença
do tutor do animal, que deverá
preencher uma ficha de identificação, apresentar documento
pessoal e comprovante de residência. Após isto, o animal só
deverá ser levado ao local, após
o chamado dos profissionais da
Vigilância Sanitária. O Castramóvel é equipado com toda a
aparelhagem necessária para
a realização das castrações,
sendo duas autoclaves, dois
aparelhos de ar condicionado,
duas pias, banheiro, bancadas e
armários para o armazenamento de medicamentos. A unidade
conta com uma equipe de três
médicos veterinários e dois auxiliares administrativos.
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Editorial

Eleger Bolsonaro foi bom, mas não basta
Percival Puggina, membro da Academia Rio-Grandense de Letras, escritor e colunista de dezenas de jornais e sites no país, abre 2019 com um artigo preciso sobre o que devemos vislumbrar do governo Bolsonaro. Reproduzimos em nosso espaço de opinião, para que você, leitor, possa refletir sobre o tema.

PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» PROPAGANDA NACIONAL PARA ATRAIR INVESTIMENTOS

Com o objetivo de atrair investimentos nacionais
para Barretos, em dezembro de 1997, o vereador Angelo Duarte indicou ao prefeito Uebe Rezeck a divulgação
do município na mídia nacional.
» UM ASSUNTO ANTIGO NO SETOR DE SAÚDE

Também em dezembro de 1997, o vereador Kiko
Miziara propôs ao prefeito Uebe Rezeck a reinstituição da carga de 6 horas de trabalho diário para o setor
da saúde.
» BARRETOS ESTAVA LÁ, NA FAIXA

O empresário rural Sérgio Antônio Rondini esteve em Brasília na posse do presidente Jair Bolsonaro
(PSL). Acompanhado da família, ele exibiu uma faixa
indicando a presença de Barretos nas festividades.
» ARTILHEIRO PEDE VESTIÁRIO PARA O IBITU

Em novembro de 1997, o “artilheiro do povo”, vereador Euripinho, pediu para a prefeitura construir vestiários no campo de futebol do distrito do Ibitu.

Presidente Jair Bolsonaro na 1ª Reunião do Conselho de Governo

Escrevo a 48 horas da posse
do novo presidente da República. Pela primeira vez, desde
a eleição para a Constituinte de
1985, quando o país começou
a ser redesenhado com mãos
radicais, teremos um governo
conservador e liberal.
Foram 33 anos de consistente e persistente destruição
dos fundamentos de uma nação respeitável. E perdemos o
respeito, inclusive, o respeito
próprio. Passamos a debochar
de nós mesmos e chegamos ao
mais sincero e profundo autodesprezo. Produto de labor
político ao longo de três décadas de hegemonia esquerdista
em nosso país.
Tempos de tolerância e conivência com tudo que é mau e faz
mal, e de intolerância e aversão
a tudo que é do bem e faz bem.
Tolerância com o desrespeito à lei, com a corrupção e com
a criminalidade rueira. Tolerân-

cia com o professor que não ensina e com o estudante que não
estuda. Tolerância com o aparelhamento político e partidário
da máquina pública. Intolerância com a verdade, a virtude,
o bem, ordem, a autoridade, a
transcendência.
É longa, muito longa a lista das vilanias e flagelos que
não vieram com as drogas.
Não, as drogas vieram com os
flagelos e as vilanias.
É numerosa a multidão dos
indignados, dos prejudicados
e dos inconformados com
a vitória de Jair Bolsonaro.
Nosso presidente vai enfrentar forças que jogam duro na
regra do jogo e muito mais
duro fora da regra do jogo,
através do conjunto de organizações e organismos, nacionais e internacionais, que
atuam sincronicamente.
É o que se poderia chamar
de PT Corporation e inclui a mí-

dia amiga interna e externa, associações, movimentos sociais,
aparelhos de “direitos humanos” e “ambientalistas”, grandes
fundações com interesses globalistas e assim por diante.
Serão lançadas sobre o
novo presidente as flechas
envenenadas pela injúria,
pela difamação, pela mentira
e trampolinagem. O governo
será atacado interna e externamente. E é bom que estejamos atentos para que essa orquestração não nos confunda,
não nos faça recuar no apoio
e no prestígio que, com nosso
voto, conferimos ao presidente e aos compromissos que firmou com a nação.
No entanto, o governo não
será exitoso apenas se puser
em prática o receituário conservador de defesa da família, da infância; do combate à
corrupção, à criminalidade, à
impunidade; da regência dos

valores, enfim.
Seu sucesso dependerá,
igualmente, do receituário liberal, que enfrentará impopularidade, pois medidas saneadoras
da desordem e do déficit fiscal
são impopulares em qualquer
país. Sem elas, porém, o Brasil
não sai de uma crise que preserva seu curso e aponta para um
horizonte assustador.
Não podemos, neste momento decisivo, entregar o
país ao discurso irresponsável dos que criminosamente o
quebraram. Temos que fiscalizar nossos deputados e permanecermos firmes com aquele a
quem confiamos nosso voto.
Por fim, que venha o primado da verdade, da transparência, dos erros reconhecidos
sob as lentes da lei e da Justiça para todos.
Que Deus abençoe o Brasil, neste seu renascimento de
2019.

Opinião

Esperança para o Novo Ano

EXPEDIENTE

No limiar de um novo ano,
a esperança mais uma vez
bate suas asas sobre nós. Não
aquela esperança eufórica, superficial e passageira, mas a
verdadeira esperança que se
realiza lentamente, que necessita de paciência e resistência.
São Paulo, escrevendo aos
Romanos, diz: “Nós nos gloriamos também das tribulações, sabendo que a tribulação
produz a perseverança, a perseverança uma virtude comprovada, a virtude comprovada
a esperança. E a esperança não
decepciona, porque o amor de
Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo
que nos foi dado” (Rm 5,3-5).
Conforme as palavras do
Apóstolo, a esperança nasce da
tribulação, exige perseverança e
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virtude comprovada. Os tempos
difíceis são tempos de esperança. Sem os desafios e a coragem
de superá-los não há, de fato,
esperança. Sem vida honesta e a
prática do bem é ilusão esperar.
A esperança, embora dom de
Deus, precisa se construir como
um edifício: pedra sobre pedra.
“A esperança não decepciona” nos diz ainda São Paulo, porque unido a ela está o
amor de Deus. Onde há justiça, onde impera a verdade
e brilha a caridade, aí Deus
está. Mas, é verdadeiro também o contrário: onde falta
a verdade e naufraga a justiça, onde se apaga a caridade,
mesmo que mencionamos o
seu nome, Deus longe estará.
Nossos tempos porque são
difíceis nos convidam a esperar,
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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a construir a esperança, com o
esforço de cada dia por fazer
que prevaleça o bem, por fazer
reinar a verdade e a caridade,
pois somente assim o amor de
Deus se derrama em nós.
Que nossos votos de “Um
Novo Ano feliz” não sejam
meras palavras, mas compromisso por tornar a esperança
realidade. Tudo o que sonhamos para o novo ano precisa
do nosso esforço, da nossa luta
por fazer acontecer. Se quisermos que nossas esperanças se
realizem neste ano é preciso
que lutemos cada dia por elas.
Um novo ano repleto de
esperança é o que desejo a todos os diocesanos! Feliz Ano
Novo! Que no novo ano se renovem as nossas esperanças.

» LUZ EXTERNA NEM INTERNA EXISTE MAIS

Melhoria na iluminação externa do Posto Policial do
bairro Marília foi solicitada pelo vereador Chade Rezeck em dezembro de 2001. O posto não existe mais.
» UMA REFORMA QUE SEMPRE VOLTA À TONA

A reforma da Praça Bom Jesus foi pedida pelo vereador Ezisto Cesari em novembro de 2005 ao prefeito
Emanoel Carvalho.
» MAGRELAS PARA O POLICIAMENTO

A Câmara Municipal, em sessão realizada no dia
19 de outubro de 2009, aprovou indicação do vereador
Francisco Silva que reivindicava da prefeitura a compra
de bicicletas para rondas policiais.
» O TAMANHO DO BOSQUE

Em março de 2014, o vereador Carlão do Basquete
pedia estudos ao prefeito Guilherme Ávila para agilizar processo de delimitação da área do perímetro
especial do Bosque Municipal de Barretos, no Jardim
dos Universitários.
» UM DORISTA JURAMENTADO

Vereador Dutra (PSDB), que apoiou com total dedicação a campanha do governador João Dória (PSDB),
pode contar com seu prestígio para conseguir melhorias
para Barretos.
» VIVA OS REIS MAGOS

No próximo domingo (6), no distrito do Ibitu, às 18 horas, tem festa de Santos Reis. Devotos estão convidados.
» GUILHERME VAI ATÉ O FIM

Prefeito Guilherme Ávila (PSDB) garantiu que vai
cumprir o seu mandado até o fim. A afirmação foi feita
durante entrevista à jornalista Adelaide Lavanini, de O
Diário. Oremos!
» UMA PERGUNTA ACIMA DE TUDO

Leitor (a) está gostando das medidas iniciais do governo Bolsonaro?
» DICA DE LEITURA

Sugestão de leitura da semana é “Mercado versus
direitos humanos”, de Franz Hinkelammert, publicado
pela editora Paulus.

Dom Milton Kenan Júnior
Bispo Diocesano de Barretos
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Olha só como é a vida: uma nova manhã todos os dias e um bilhetinho de Deus, dizendo: vai viver, tô te olhando.”(Wanderly Frota)
Aconteceu no último sábado do ano (29/12), no Estância Music
Bar, o Pré Réveillon do Magnata, ao som de eletrônico, funk e
sertanejo, que contou com DJ’s e duplas sertanejas que animaram a noite do público presente. Na foto, os cantores Matheus
e Júnior, com o idealizador do evento, Jony Lancelot. Show!!!

O final de semana vai ser de festa para Ítalo Ramos Diniz, que
concluiu o curso de Direito, e a comemoração dessa conquista
será numa chácara, ladeado de seus pais, Adalberto e Edna,
familiares e amigos, regado a bebida, comida boa e muita
música. Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)

Destaque para o casal, Thatyaine Schiapati e Alexandre Augusto
de Carvalho Silva, que é só felicidade com a pequena
Ana Clara Silva Schiapati de 7 meses. Família linda!!!

Dia desses, a bela Iris Alves Ribeiro concluiu o Ensino
Fundamental no Cetec, e os mimos e paparicos ficaram
por conta da super mãe, Luciane Almeida. Parabéns!!!

Flash em Patrício Augusto e a esposa Karla, ladeados
pelos filhos, Tayane e Tales, que curtiram o Réveillon em
Lindóia, na Pousada Pé da Serra. Muito bom!!!

Para começar 2019 revigorado e com ótimas vibrações, nada
melhor que tomar uma banho de mar. Ainda mais se for
em Copacabana, Rio de Janeiro. Jhonny Barboza e Augusto
Pedroso, marcaram presença na cidade Maravilhosa e estão
prontos para encarar o ano que está apenas começando.

Depois de dias maravilhosos, belas noites e uma fantástica virada de
Ano no Rio de Janeiro, Danilo Auada, Arnaldo Tadeu Campos e o filho
Pedro Nicolas, passaram em Aparecida, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e o motivo foi, agradecer!!!

Cleiton Dias, o rei das selfie de Barretos, mais uma vez
consegue uma foto de celebridade, dessa vez nada mais
nada menos que com a eterna rainha dos baixinhos,
Xuxa Meneghel, em recente visita ao Rio de Janeiro!
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Governador João Doria assina projeto de
lei para extinguir seis empresas públicas

Doria assinou seis decretos e um projeto para reduzir o custo da máquina pública e aumentar a eficiência da gestão estadual

O governador São Paulo, João Doria, durante primeira
reunião de secretariado, realizada no Palácio dos Bandeirantes

O governador de São Paulo, João Doria, e o vice-governador, Rodrigo Garcia, tomaram posse de seus cargos na
manhã da última terça-feira
(1º), em São Paulo.
A primeira cerimônia foi
realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo e, em
seguida, o governador tomou
posse no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no Morumbi.
Doria também assinou seis
decretos e um projeto para reduzir o custo da máquina pública e aumentar a eficiência
da gestão estadual.
Em discurso, o governador
afirmou que a sua gestão tem
como objetivo a eficiência da
gestão pública, transparência e
inovação. “O Palácio dos Bandeirantes será agora o Palácio do

Trabalho. A sociedade quer serviços de qualidade. Temos que
implantar o padrão Poupatempo
em todos os serviços públicos,
que é referência nacional de serviços de qualidade”, disse.
MEDIDAS
A primeira medida do governador foi a assinatura de
projeto de lei, que será enviado para aprovação na Alesp,
que permite ao Governo do
Estado extinguir, fundir ou incorporar a Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.), a
Companhia de Processamento
de Dados do Estado (Prodesp),
Companhia Paulista de Obras
e Serviços (CPOS), a Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), a Imprensa Oficial do Estado São
Paulo (Imesp) e a Companhia
de Desenvolvimento Agrícola

de São Paulo (Codasp).
A CPOS, a Emplasa e a
Codasp passarão por uma fusão e se tornarão uma única
empresa. O projeto de lei prevê que o conglomerado será
administrado por Nelson Antônio de Souza, que até o final de 2017, presidiu a Caixa
Econômica Federal.
Além disso, foram assinados seis decretos que definem
ações da atual gestão para aprimorar a aplicação de recursos
e garantir a redução de gastos,
com a revisão ou mesmo cancelamento de contratos.
O primeiro decreto estabelece as diretrizes para suspensão e reavaliação de convocações públicas para a celebração
de contratos de gestão com organizações sociais.
Todas as assinaturas de

contratos de gestão e as convocações públicas de organizações sociais já publicados
no Diário Oficial ou aquelas
a serem ainda divulgadas deverão ser suspensas e reavaliadas pelos secretários ou
presidente de cada agência,
empresa ou entidade, de acordo com os benefícios de interesse público com o contrato;
a eficácia e qualidade esperada na gestão dos recursos e
prestação de serviço e a adequação das despesas à disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.
Este decreto é dedicado aos
contratos a serem celebrados
nas áreas da saúde, cultura, esporte, atendimento ou promoção dos direitos das pessoas
com deficiência ou de crianças e adolescentes, proteção e
conservação do meio ambiente
e promoção de investimentos,
de competitividade e de desenvolvimento. Após a suspensão,
as propostas deverão ser avaliadas até 31 de janeiro.
Há também decreto que define as medidas de redução de
despesas com pessoal e encargos sociais. Todos os órgãos da
Administração Direta, das autarquias, das fundações e das
empresas estatais classificadas
como dependente deverão, em
2019, reduzir suas despesas
mensais em pelo menos 15%
com a remuneração e 30% das
horas extras do pessoal nos
cargos em comissão e emprego declarados em lei de livre
nomeação e exoneração.
Estas determinações, porém, não se aplicam às secre-

tarias de Educação, da Saúde,
Segurança Pública e da Administração Penitenciária, ou à
Fundação CASA e ao Centro
Estadual de Educação Tecnológica (CEETEPS).
Outro decreto determina
que os órgãos e entidades da
administração pública estadual,
direta e indireta deverão reavaliar as licitações em curso, bem
como aquelas a serem instauradas para aquisição de bens e
contratação de obras e reavaliar
os contratos em vigor.
O quarto decreto estabelece as diretrizes para reavaliação e cancelamento das transferências de recursos. Assim,
até 31 de janeiro, as secretarias de estado e as autarquias
deverão reavaliar os chamamentos públicos em curso
para seleção de organizações
da sociedade civil.
Também deverão ser reavaliados os convênios e as
parcerias voluntárias celebradas no exercício de 2018, desde que não envolvam transferência de reclusos federais.
Será criado o Comitê Ges-

tor do Gasto Público, que será
formado por representantes
das secretarias de Governo e
da Fazenda e por membros da
Casa Civil e da Procuradoria
Geral do Estado (PGE).
De acordo com o quinto decreto, caberá ao comitê
analisar as políticas, programas e ações do governo, visando aprimorar a alocação
de recursos e, assim, melhorar
a qualidade do gasto público.
O último decreto determina
que as secretarias de Governo
e da Fazenda e Planejamento
deverão ter prévia manifestação nas contratações.
Para celebração de contratos de obras, de serviços terceirizados, contratos de gestão
e aquisição de material permanente e equipamentos, com valor superior a R$ 10 milhões,
será necessária a manifestação
prévia do secretário da Fazenda e Planejamento, para verificar aspectos financeiros e
orçamentários, e também do
secretário de Governo, para
avaliar a compatibilidade com
as diretrizes governamentais.

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 04 de janeiro de 2019

5

COTIDIANO

Bênção e inauguração de presépio de 6 Bolsa para alunos de Etecs e Fatecs vira lei
metros marca os 75 anos da Comunidade
Auxílio a alunos com baixa renda só depende
de regulamentação do Executivo
Santos Reis na Fazenda Armour
O governador Márcio a sua implantação. Ressalto contribuir para viabilizar a
Evento deve reunir cerca de 6 mil pessoas para o
tradicional jantar gratuito no próximo domingo, dia 6

Presépio será similar
ao da Basílica Nacional de Aparecida
(Foto: Gazeta do
Povo – Curitiba/PR)

A mais tradicional Festa de
Santos Reis da cidade de Barretos completa neste ano, 69
anos. Entretanto, a comunidade
comemora 75 anos no próximo
domingo (6), dia em que a Igreja celebra a Epifania do Senhor.
A comunidade Santos Reis
da Fazenda Armour, que pertence à Paróquia Santa Ana e
São Joaquim, prepara o popular jantar gratuito, que será
servido para cerca de 6 mil
devotos após a missa das 18
horas, que será presidida pelo
bispo diocesano, dom Milton
Kenan Júnior.

Para marcar de modo especial as festividades de Bodas
de Brilhante da comunidade,
será dada uma benção e realizada a inauguração de um
presépio com 6 metros de altura, nos mesmos moldes do
que há no Santuário Nacional
de Aparecida.
A animação da celebração
eucarística será feita pelo Grupo Brasil Viola, característico
por apresentar canções litúrgicas no ritmo das Companhias
de Reis. Haverá ainda apresentações do Grupo de Cânticos
Epifânicos Irmãos Borges.

O pároco, padre Luiz Paulo Soares, disse que a comunidade está realizando uma rifa
de um presépio de resina, no
valor de R$ 2,00, para ajudar
nos custos do presépio a ser
inaugurado.
Os números podem ser adquiridos na secretaria da paróquia, na Rua Sant’Anna, nº
192, no bairro Nadir Kenan,
ou mesmo no dia da missa,
dia 6, na fazenda Armour.
Cerca de 40 voluntários preparam o jantar que é feito com
alimentos doados por devotos
de toda a cidade de Barretos.

A Festa da Epifania do Senhor comemora a manifestação de Jesus Cristo como Deus encarnado
diante dos magos do oriente que o visitaram levando como presente ouro, incenso e mirra. Esta data,
para os católicos, é dia de veneração aos três reis magos Melchior, Gaspar e Baltazar. A tradição teria
surgido no século VIII. Neste dia, ainda, encerra-se os festejos natalinos e os presépios são desmontados
e, por conseguinte, os enfeites natalinos são retirados.

França (PSB) sancionou a
Lei 19.919/2018, de autoria
do deputado estadual Roberto Engler (PSB), que autoriza a concessão de bolsas de
estudo a alunos de baixa renda das Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades
de Tecnologia) do Estado de
São Paulo. A norma foi publicada no Diário Oficial do
dia 29 de dezembro.
O auxílio financeiro depende agora apenas da regulamentação, por parte do Poder Executivo, do programa
de concessão de bolsas – Programa Bolsa Permanência.
“Está tudo certo para que
as bolsas se tornem realidade. Depois de anos de batalha, consolidamos tudo o que
era necessário para a implantação da bolsa e caberá ao
próximo governador definir

aqui a mobilização dos estudantes e da direção do Centro Paula Souza e o apoio do
governador Márcio França,
que sempre foi a favor dessa ideia. Em 2019, esperamos comemorar o início do
programa”, disse o deputado
Roberto Engler.
A ideia do Bolsa Permanência é contemplar no mínimo 1% dos alunos matriculados das unidades de ensino
técnico e tecnológico. Os estudantes beneficiados devem
ter renda familiar per capta
inferior a 1,5 salário mínimo
e vão receber uma bolsa com
valor máximo equivalente ao
praticado na concessão de
bolsas de iniciação científica no CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico).
O auxílio financeiro deve

continuidade da formação
de alunos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, reduzir custos de manutenção de vagas ociosas
em decorrência de evasão
estudantil e promover a democratização do acesso ao
ensino superior, por meio de
ações de promoção do desempenho acadêmico.
“Há uma grande taxa de
evasão de alunos que são
aprovados nos vestibulinhos
e nos vestibulares e acabam
abandonando o curso por
dificuldades financeiras. A
evasão não interessa ao Centro Paula Souza, já que, com
as salas vazias, o custo de financiamento só aumenta. Ou
seja, a bolsa de estudos é um
investimento fundamental e
não um gasto”, ressaltou o
deputado Roberto Engler.
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Detran.SP disponibiliza licenciamento
antecipado de 2019 para todos os veículos
Taxa deste ano é de R$ 90,20 e o custo de recebimento pelos Correios permanece em R$ 11;
serviço só pode ser feito até março, de forma eletrônica via sistema bancário e com IPVA quitado
O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) disponibilizou nesta
quinta-feira (3), até o final de
março, o licenciamento antecipado 2019.
Quem optar por essa modalidade, deve quitar todos os
débitos (IPVA, seguro obrigatório, multas e outros valores)
antes de solicitar o licenciamento antecipado.
O valor para 2019 é de R$
90,20. Para pagar, basta informar o número do Renavam
do veículo no banco, caixa
eletrônico ou internet banking
(se disponível o serviço).
A taxa de entrega dos Correios é de R$ 11,00. O motorista deve assegurar que o
seu cadastro junto ao Detran.
SP está atualizado, para que a
correspondência possa ser entregue corretamente.
Todos os veículos podem
aderir. O licenciamento é obrigatório, independente do ano
do veículo, e a falta dele pode
gerar remoção ao pátio, multas
e pontos na habilitação.
Motoristas cadastrados no
portal do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br) e que usam
o aplicativo para smartphohes
e tablets estão sendo avisados
do licenciamento antecipado
via SMS e push.
No total, existem cerca de
29,6 milhões de veículos registrados no Estado de São Paulo.
Só na capital são 8,7 milhões.
CALENDÁRIO
Quem não optar pelo licenciamento antecipado 2019
pode esperar pelo calendário anual. Ele começa em 1º
de abril e vai até dezembro,
exceto para caminhões e tratores, cujos prazos vão de setembro a dezembro.
Para o licenciamento pelo
calendário, a regra é a mesma:
todos os débitos do veículo,
incluindo IPVA, seguro obrigatório e multas, devem estar
quitados. Caso contrário, o
documento não é emitido.
O proprietário pode optar
pela entrega pelos Correios
ou então retirar em qualquer
unidade do Detran.SP ou posto Poupatempo. Para retirada,
é necessário apresentar um
documento pessoal com foto.
Abaixo, o Detran.SP esclarece dúvidas para quem
vai optar pelo licenciamento
antecipado.
A partir de quando o licenciamento antecipado de
2019 estará disponível?
Está disponível desde a
quarta-feira, 2 de janeiro, para
todos os veículos, independentemente do final de placa.
Apenas veículos de entidade
ou órgãos oficiais e veículo

de aluguel, espécie carga, não
podem realizar o licenciamento antecipado em função da
necessidade de apresentação
de documentos complementares na unidade de trânsito.
Se o veículo for movido a gás
natural (GNV), precisa fazer
a inspeção anual de segurança veicular antes de pagar o
licenciamento.
Como fazer o licenciamento antecipado?
O licenciamento antecipado é feito de forma eletrônica
via sistema bancário. Basta pagar a taxa de R$ 90,20 e mais
R$ 11 do custo de envio via
Correios por meio do número
do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)
nos caixas da rede bancária
credenciada, terminais eletrônicos ou internet banking. Não
é necessário imprimir boleto
para pagar o licenciamento
eletrônico antecipado.
Veículo com débitos de
multas pendentes pode ser
licenciado?
Não. É preciso quitar débitos de IPVA, seguro obrigatório (DPVAT) e possíveis multas. O licenciamento de 2018
também precisa estar em dia.
Além disso, não é possível licenciar veículo com restrições
judiciais ou administrativas,
como bloqueio por comunicação de venda, registro de furto
ou roubo, entre outros.
Quais instituições bancárias aceitam o pagamento
do licenciamento?
A taxa pode ser recolhida
no Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Mercantil
do Brasil, Safra e Santander,
Bancoob (exclusivo para cooperativas), além das casas lotéricas.
Unidades do Detran.SP
ou postos Poupatempo emitem o licenciamento antecipado?
Não. O serviço está disponível apenas de forma eletrônica via sistema bancário. As
unidades de atendimento do
Detran.SP e os postos Poupatempo não emitem o licenciamento antecipado, por isso é
obrigatório pagar a remessa
postal nessa modalidade de
serviço, que custa R$ 11.
Como é feita a entrega do
documento?
A entrega do documento é
realizada pelos Correios no endereço de registro do veículo,
por isso é imprescindível que
esteja atualizado. São feitas
três tentativas. Caso não haja
ninguém no local para receber
o documento ou se for declarado que o cidadão não mora
mais no endereço, o documen-

to será remetido à unidade do
Detran.SP da cidade em que o
veículo está registrado – onde
deverá ser retirado.
Qual é o prazo para receber
o licenciamento antecipado?
Devido à grande procura
pelo serviço entre janeiro e
março, o licenciamento é enviado em até 20 dias úteis. O
motorista pode acompanhar
a entrega pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.
br), em “Serviços Online”. A
página fornece o código de
rastreamento (A.R.) do documento para checar o andamento no site dos Correios.
Quais são as penalidades
para quem não faz o licenciamento?
Conduzir veículo com o
licenciamento em atraso é
infração gravíssima. O proprietário recebe multa de R$
293,47 e sete pontos no prontuário. Além disso, o veículo é
removido a um pátio, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Como obter mais informações sobre o licenciamento antecipado?
O passo a passo para o serviço pode ser consultado no

portal do Detran.SP: www.
detran.sp.gov.br. O departamento de trânsito também
oferece atendimento telefônico. O Disque Detran.SP pode
ser acionado pelo 3322-3333
(para municípios com DDD
11) ou pelo 0300-101-3333
(demais localidades). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos
sábados, das 7 às 13 horas.
Quem acionar para conseguir informações sobre o
IPVA?
O Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA)
é administrado pela Secretaria da
Fazenda e seu pagamento pode
ser feito em cota única, com desconto, ou parcelado. Para mais
informações acesse www.fazenda.sp.gov.br. A Central telefônica
atende no 0800-170110 (só para
telefone fixo).
Como saber sobre o seguro obrigatório?
Para dúvidas sobre o DPVAT é preciso acessar o portal
da Seguradora Líder, que administra o seguro:www.seguradoralider.com.br. O telefone para
contato é o 4020-1596 (Regiões Metropolitanas) ou 0800
022 12 04 (Outras Regiões).

Segurados da Previdência
podem consultar calendário
de pagamento de 2019
Neste mês de janeiro, a folha começará a ser
paga no dia 25 e será finalizada em 7 de fevereiro

Os segurados da Previdência Social já podem consultar
as datas de pagamento de
benefícios de 2019. O novo
calendário foi divulgado pelo
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), no último dia
6, e já está disponível no portal do INSS na internet.
Os depósitos seguirão a mesma sistemática de anos anteriores. Os segurados que ganham
até o piso previdenciário (salário
mínimo) começam a receber
nos últimos cinco dias úteis do
mês. E, nos primeiros cinco dias
úteis do mês que se inicia, começa o pagamento para quem
recebe acima do piso.
Quando a data cair em feriados ou fins de semana, o
depósito do benefício é transferido para o dia útil seguinte.
Neste mês de janeiro, a
folha começará a ser paga no
dia 25 e será finalizada em 7
de fevereiro. Para saber o dia
de pagamento, os beneficiá-

rios devem observar o último
número do seu cartão de benefício, excluindo-se o dígito.
Desde 2012, os segurados
do INSS devem comprovar
que estão vivos para manter o
benefício ativo. O procedimento é obrigatório para todos que
recebem seus pagamentos por
meio de conta corrente, conta
poupança ou cartão magnético e tem como objetivo, dar
mais segurança ao cidadão e
ao Estado brasileiro, pois evita
pagamentos indevidos de benefícios e fraudes.
Dos mais de 34 milhões de
beneficiários, em dezembro,
cerca de 132 mil não tinham
comparecido aos bancos pagadores há mais de doze meses da última comprovação
para realizar o procedimento.
Eles podem ter seus benefícios interrompidos e segundo o INSS, em Barretos 107
segurados se encontravam
nesta situação até dezembro.

Aluguel residencial
com aniversário em
janeiro avança 7,54%
Essa é a variação acumulada em 12 meses do IGP-M,
indicador que corrige a maior parte dos contratos de locação

Os contratos de locação residencial em andamento com
aniversário em janeiro e correção pelo IGP-M (Índice Geral
de Preços - Mercado), medido
pela FGV (Fundação Getúlio
Vargas), deverão ter seus valores atualizados em 7,54%.
O IGP-M é eleito como um
dos principais indicadores para
reajustes contratuais por ser divulgado ainda dentro do mês de
referência. A variação mensal
de −1,08% no mês de dezembro fecha o comportamento dos
preços no período de 12 meses
compreendido entre janeiro e
dezembro de 2018.

Para facilitar o cálculo
do novo aluguel, o Secovi-SP (Sindicato da Habitação)
divulga fator de atualização que, neste caso, será de
1,0754. Para atualizar um
contrato de aluguel de R$
1.500,00 que vigorou até dezembro de 2018, multiplica-se R$ 1.500,00 por 1,0754.
O resultado de R$ 1.613,10
corresponde ao aluguel de janeiro, a ser pago no final do
mês ou no início de fevereiro.
Para os contratos com aniversário em janeiro/2019 e pagamento em fevereiro/2019, o
fator de atualização é: 1,0968.
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Cursos de férias são boas opções para começar o ano investindo em qualificação
No Senac Barretos, há ofertas em mais de 15 áreas, incluindo beleza, educação, fotografia e informática
Janeiro de 2019 será um
mês de movimentação intensa
no Senac Barretos. Isso porque
a unidade espera receber mais
de 300 alunos nos quase 20
cursos que foram programados
para começar com o novo ano.
As ofertas são em diferentes
áreas e algumas têm início já
nesta primeira semana do mês.
Na área de beleza, há três
opções disponíveis para quem
já trabalha com estética e
deseja ampliar os conhecimentos. São elas: Depilação
Facial com Linha; Design de
Sobrancelhas com Retirada
de pelos com Pinça e Correção com Hena; e Técnicas de
Rejuvenescimento Facial e
Clareamento de Manchas.
Já na área de educação, o
curso “O Educador e a Educação Inclusiva” tem como objetivo aperfeiçoar profissionais
que já atuam no setor e visam
a inclusão de pessoas com deficiência em diferentes etapas
e modalidades de ensino.
Para quem tem uma câmera digital de pequeno porte,
mesmo amadora, e deseja melhorar seus registros e técnicas, a opção é o curso “Introdução à Fotografia Digital”.
O curso tem 24 horas de carga
horária e é aberto a maiores de
16 anos de idade.
Na área de tecnologia da
informação, há o curso Excel

2016, que possibilita aos participantes um primeiro contato com a planilha eletrônica,
agregando informações básicas de cálculos com fórmulas
e aplicações de funções.
EM OUTRAS ÁREAS
Além das ofertas citadas
acima, o Senac Barretos oferece ainda cursos de férias nas
áreas de comunicação e arte,
saúde e bem-estar, gestão e
negócios, eventos e lazer, hotelaria e turismo, moda e redes e infraestrutura.

“Os cursos livres de férias
são boas oportunidades para
quem quer investir no aprimoramento da carreira ou descobrir um novo talento, uma
nova vocação. São formações
rápidas e com foco na prática
profissional”, destaca o gerente da unidade, Emerson Mello
dos Santos.
Para informações sobre os
cursos e para fazer a inscrição
em alguma das formações,
basta acessar o site www.sp.
senac.br/barretos.

IPTU e IPVA:
pagar à vista ou parcelar?
Reinaldo Domingos,
presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros

CURSOS DE FÉRIAS
Depilação facial com linha
Data: de 7 a 11 de janeiro de 2019
Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30
Design de Sobrancelhas com Retirada de
pelos com Pinça e Correção com Hena
Data: de 7 a 16 de janeiro de 2019
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30
Técnicas de Rejuvenescimento Facial e
Clareamento de Manchas
Data: de 5 de janeiro a 9 de fevereiro de 2019
Horário: aos sábados, das 8 às 12 horas
O Educador e a Educação Inclusiva
Data: de 14 a 25 de janeiro de 2019
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30
Introdução à Fotografia Digital
Data: de 7 a 18 de janeiro de 2019
Horário: de segunda a quinta-feira, das 19h30 às 22h30
Excel 2016
Data: de 12 de janeiro a 16 de fevereiro de 2019
Horário: aos sábados, das 8 às 12 horas

Sabemos que todos os
anos a história se repete e
dois dos gastos que mais
costumam desequilibrar as
finanças dos brasileiros são o
IPVA e o IPTU.
Mas não precisa ser assim.
O grande erro está em não programar seu pagamento com
antecedência. Como a maioria das pessoas não traçam
um planejamento anual, acaba começando um ano novo
com dificuldades financeiras,
já que no período há também
gastos com matrícula e material escolar, entre outros.
Uma dúvida muito comum em relação ao IPTU e
ao IPVA é sobre a condição
de pagamento: é melhor à
vista ou parcelado? Antes de
ter essa resposta, é preciso
saber em que situação finan-

ceira você se encontra: endividado, equilibrado financeiramente ou investidor.
Se for a primeira ou segunda opção, dificilmente
conseguirá fazer o pagamento à vista, restando o caminho
do parcelamento. Lembrando
que se deve evitar ao máximo recorrer a empréstimos,
limites do cheque especial
ou qualquer outra maneira de
crédito do mercado financeiro, pois isso apenas se tornaria uma bola de neve, devido
aos juros altíssimos cobrados.
Caso a situação financeira esteja mais confortável, tendo uma
reserva financeira, recomendo,
sem dúvida nenhuma, que o pagamento seja feito à vista.
Cada estado pratica o próprio
desconto, mas, em média, o contribuinte obterá 3% de desconto

no IPVA e 4% no IPTU.
É importante lembrar de
compromissos futuros; muitas pessoas se deixam levar
pelo bom desconto e acabam
esquecendo que haverá outras
contas a serem pagas naquele
mesmo mês ou nos próximos.
Portanto, fique atento: não
adianta pagar à vista e conseguir desconto em uma despesa e não ter dinheiro suficiente para quitar as outras.
Isso nos leva a outro importante aspecto da educação
financeira: ter uma reserva financeira. Isso evita problemas
como esse e nos deixa mais
seguros, em caso de imprevistos. Enfim, com planejamento, é possível terminar e
começar o ano com segurança
de uma vida financeira saudável e muitas realizações.
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Barretos EC voltou aos treinos após festas de ano novo

Na tarde da última quarta-feira (2), o elenco profissional do Barretos EC voltou aos
treinos no Estádio Fortaleza.
Os treinamentos visam a
preparação para a estreia da
equipe no Campeonato Paulista da Série A3 de 2019. A estréia na competição acontece
no dia 20 de janeiro, às 10 horas, diante do Atlético Monte
Azul, em Monte Azul Paulista.
No retorno aos trabalhos,
o preparador físico, André
Souza, trabalhou fisicamente
com os atletas, já preparando
a equipe para mais um jogo
treino, marcado para este sábado, dia 5, às 17 horas, no
Estádio Fortaleza.
A partida será diante do
Clube Atlético Patrocinense,
equipe que disputa o Módulo
1 do Campeonato Mineiro e
Brasileiro da Série D.
DIRETORES
Os diretores do BEC, Antô-

A Liga Barretense de Futebol, através dos diretores de
arbitragem Benedito Faria e Lourival Lemos dos Santos, enviou
o árbitro Juliano Rodrigues, que é do quadro da Federação
Paulista de Futebol, e os auxiliares Rodrigo Andrade e Daniel
Casagrande, para apitar a jogo treino entre BEC e Votuporanguense, que ocorreu no último sábado, dia 29.

nio Alício Simões Júnior e José
Reinaldo Borges, vêm acompanhando o dia a dia do clube
e a montagem do elenco profissional do Touro do Vale. No
último sábado, como realizam

diariamente, eles estiveram no
Estádio Fortaleza, conversando
com a comissão técnica e jogadores, acompanhando de perto
os trabalhos de formação do
elenco para este ano.

