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Feirão de Empregos da Tereos tem apoio 
das prefeituras de Barretos, Colina e Guaíra
Rochão em Barretos deve receber mais de 3 mil pessoas neste sábado, dia 18

A Tereos fará neste sábado, 
dia 18, no Ginásio do Rochão, 
na Avenida Conselheiro Antô-
nio Prado, sem número, o Feirão 
do Emprego, visando a seleção 
e contratação dos safristas que 
vão atuar nas unidades Mandu e 
São José, na safra 20/21.

A previsão é de que mais 
de 3 mil pessoas em busca de 
emprego compareçam ao lo-

cal a partir de 8 horas. O fei-
rão vai receber inscrições de 
moradores de Barretos, Co-
lina e Guaíra, municípios de 
cobertura regional da Tereos 
e que apoiam a empresa na 
realização. As entrevistas se-
rão realizadas até as 14 horas. 
(Foto: divulgação do feirão de 
2019, em Olímpia).

BEC lança plano sócio-torcedor e 
presidente pede apoio dos barretenses

O Barretos EC lançou 
na última quarta-feira (15), 
os novos pacotes do plano 
sócio-torcedor de 2020. Os 
preços se mantiveram iguais 
aos de 2017 e pode ser par-
celado em até seis vezes no 
cartão de crédito.

O presidente do clube, Ro-
berval Moraes da Silva, afir-
mou ser importante o apoio do 
torcedor e dos empresários, 
para que o clube se mantenha 
vivo na disputa Campeonato 
Paulista da Série A3 de 2020.

“A gente espera a colabora-
ção de todos, o empenho de to-
dos e a ajuda de todos para que 
o Barretos possa tentar fazer 
um grande campeonato e esteja 
em condições de fazer os paga-
mentos”, afirmou Roberval.

Ao adquirir um dos paco-
tes, o torcedor receberá o car-

PLANO TOURO VALENTE – R$ 240,00 (6x de R$ 40,00 no cartão): entrada grátis nos jogos em 
casa; geral; 1 camiseta oficial; benefícios nas empresas parceiras.
PLANO TOURO BRAVO – R$ 480,00 (6x de R$ 80,00 no cartão): entrada grátis nos jogos em 
casa; arquibancada; 1 camiseta oficial; benefícios nas empresas parceiras.
PLANO TOURO SOBERANO – R$ 2.000,00 (8x de R$ 250,00 no cartão) : voltado para empresas, garante 
10 entrada grátis por partida nos jogos em casa; geral; 1 camiseta oficial; benefícios nas empresas parceiras.
PONTOS DE VENDAS: Soccer Destination (North Shopping), MP Sports – Rua 24, nº 1181, Cen-
tro, Cia do Esporte – Av. 17, 793, Centro e Bazar do Osmar (Rodoviária)

tão de sócio e a camiseta do 
time posteriormente em casa.

O nome dos planos faz 

referência ao Touro do Vale, 
mascote do clube que passou 
a ser usado em 1999.

O presidente do BEC, Roberval Moraes da Silva, ladeado pelos 
vices Raphael Dutra e Antônio Alício Simões Junior

Cerco de Jericó prossegue 
até domingo na Minibasílica

Prossegue até o próximo domingo, dia 19, a 8ª edição do Cerco 
de Jericó, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. A edição deste mês 
de janeiro tem como tema “Virtudes”, abordando a Fé, Esperança, 
Caridade, Prudência, Justiça, Temperança e Fortaleza. De acordo 
com o padre Davis Pedotti, pároco da Minibasílica, todos os dias têm 
missa com pedido de cura, às 19h30.

O ano letivo do Unifeb começará no dia 10 
de fevereiro para os alunos dos cursos em an-
damento e no dia 17 de fevereiro para os alu-
nos ingressantes nos primeiros anos. Ao todo 
são 23 cursos superiores oferecidos na insti-
tuição, com a novidade, neste ano, do período 
noturno (foto) para os cursos de Zootecnia e 
Agronomia. Como já é tradição na instituição, 
a reitoria do Unifeb realiza uma acolhida espe-
cial para os calouros e veteranos com ativida-
des acadêmicas e educacionais.

Unifeb retorna as aulas no dia 10 de fevereiro

Festa de Santa Bakhita 
acontece de 5 a 9 de fevereiro

Em comemoração ao 
Dia de Santa Bakhita, a Pa-
róquia de Santo Antônio, da 
qual a capela com o nome 
da santa faz parte, realiza 
a 11ª edição de sua grande 
festa, de 5 a 9 de fevereiro. 
Serão cinco dias de missas, 
sempre às 19 horas, na ca-
pela da santa. Nos dias 07, 
08 e 09 as missas serão 
seguidas de quermesse, 
na Rua Francisco de Assis 
Martins, próximo ao núme-
ro 172, no Residencial Mi-
nerva, sob a coordenação 
do pároco padre Deonísio 
Helko e do vigário Ronaldo 
Miguel. Para as celebra-
ções, o padre Deonísio Hel-
ko confirmou os seguintes 
padres: dia 5 (Diego Mendes), dia 6 (Ivanaldo), dia 7 (Flávio), dia 8 – 
Dia de Santa Josephina Bakhita (dom Milton Kenan, bispo diocesano) 
e dia 9 (padre Ronaldo Miguel). A quermesse, de 7 a 9, como já é tra-
dição, contará com shows ao vivo, brincadeiras, sorteios de prêmios e 
uma feira gastronômica. Tudo com renda revertida às obras da própria 
capela. Para coordenar e motivar a comunidade, o casal Helly Pimenta 
Neto e Daniela Carlo Pimenta(foto com o padre Deonísio) foi escolhido 
como “festeiros” neste ano. Santa Josefina Bakhita nasceu no Sudão, 
em 1869, e como muitos, naquele tempo, viveu a dureza da escravi-
dão. Ela foi canonizada pelo Papa João Paulo II, no ano 2000.
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Benditas são as mentes 
criadoras que combinam sons 
e silêncio e os transformam 
em música. Mas, o que inspi-
ra a mente de um compositor?

A resposta vem das mais 
diversas origens. As mulheres 
inspiravam e continuam ins-
pirando os compositores em 
suas criações: basta lembrar 
que temos a Amélia, a Luísa, 
a Isabela, a Gabriela, a garota 
misteriosa de Ipanema e tan-
tas outras musas inspiradoras, 
sem deixar de citar a Ana Júlia 
e aquela, cujo nome é Jennifer.

Alguns buscam sua moti-
vação na política, protestam 
contra injustiças, contra a 
corrupção, contra a vida dura 
da população. Outros, sim-
plesmente deixam a mente 
fluir e o que sair, saiu.  Mui-
tos falam de amor, cantam o 
amor, tocam o amor e quanta 
beleza existe quando se tra-
duz o amor em música.

A música nem sempre ne-
cessita de palavras. A própria 
combinação de sons e silêncio 
é capaz de impactar o ouvinte. 
Pode-se fazer a experiência de 
colocar um fone de ouvido e se 
deixar levar por uma música 
instrumental, um jazz ou uma 
música clássica e realizar uma 
viagem incrível que pode va-
riar dependendo do estado de 
espírito do ouvinte.

Quem promove essa expe-
riência sensorial é o composi-
tor, que com muita sensibilida-
de, converte símbolos musicais 
em melodias, ritmos e harmo-
nias, dando vida a histórias das 
mais variadas situações.

Em 15 de janeiro, come-
mora-se o seu dia. Mas afi-
nal, qual é o perfil do com-

positor? Existem parâmetros 
que o defina?

Sabemos que existe a pro-
fissão do compositor, o músico 
que estuda toda a fundamenta-
ção teórica que envolve a pro-
dução de uma obra musical. 
Mas e quem não tem conheci-
mento teórico, não sabe ler uma 
partitura, porém, compõe mú-
sicas mesmo assim, pode ser 
considerado um compositor?

Por que não?
Pensem em quantas mães e 

avós criam cantigas para em-
balar suas crianças, quantas 
pessoas criavam e ainda criam 
músicas para se inspirar duran-
te o trabalho, quantos profes-
sores compõem canções, pa-
ródias, melodias para facilitar 
o entendimento de seus alunos 
em seu aprendizado.

E os bebês quando se co-
municam através de seus bal-
bucios melodiosos não são 
compositores de sua própria 
linguagem? Segundo a atriz 
e diretora americana Phylicia 
Rashad, “antes de uma crian-
ça começar a falar, ela canta”.

Considerando essa refle-
xão, pode-se dizer que o de-
sejo de compor faz parte da 
expressão humana desde a 
mais tenra idade.

Existem músicas para 
tudo, tudo mesmo. E nem 
toda música foi criada por 
um profissional.

Sendo assim pode-se afir-
mar que “todos somos com-
positores”, desde que surja 
uma ideia, uma necessidade, 
um pretexto qualquer que 
desperte o fazer musical.

Faça-se a música!

Percival Puggina
Membro da Academia 

Rio-Grandense de Letras, 
é escritor e colunista de dezenas 

de jornais e sites no país.

A luta entre razão e emoção
Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e 

de comunicação, nos brinda com mais um artigo para nosso espaço de opinião. Segue
O mote da década de 50 

acompanhou por muitos anos 
a vida dos consumidores: 
“vale quanto pesa”.

O símbolo da balança, es-
tampado na embalagem, não 
apenas garantia a legitimida-
de do “sabonete das famílias”, 
mas reforçava o conceito de 
verdade. O consumidor cons-
tataria não haver um grama de 
peso a mais ou a menos. Era a 
época da “verdade verdadeira”.

De lá para cá, a verdade pas-
sou a perder substantivos e a ga-
nhar superlativos, dando vazão 
ao bordão desses tempos virtuais: 
“vale muito mais do que pesa”.

Essa versão embala anún-
cios de propaganda, expressões 
sobre pessoas, políticos, joga-
dores de futebol, entre outros.

A observação cai bem no 
momento em que a política no 
Brasil começa a rejeitar os ve-
lhos paradigmas.

Nesse ano eleitoral, o su-
perlativo dominará a expres-
são política, a verdade se co-
brirá com as cores da ficção, 
sob a capa de fakenews, e o 
mundo real dividirá suas co-
res com o mundo virtual. A 
passarela entre esses dois uni-
versos será pavimentada por 
três tipos de argamassa: a ra-
zão, a emoção e a polarização.

O cenário da razão deixa 
ver, na linha de frente, eleitores 
conscientes, autônomos, exi-

gentes, que já não agem ao esti-
lo que o vulgo costumava recitar 
em ditos politicamente incorre-
tos: “Maria vai com as outras”.

O campo da razão disputará 
o processo decisório com o es-
paço da emoção. Basta medir a 
temperatura do meio ambiente 
ou ver o desfile de adjetivos 
nas redes sociais, onde o pala-
vrório bolsonarista é confron-
tado pelo verbo oposicionista, 
expandindo a polarização.

Indignação, revolta e ódio se 
amalgamam nas bandas que di-
videm a sociedade: os adeptos, 
eleitores e simpatizantes do pre-
sidente Jair; os oposicionistas de 
partidos de oposição e contin-
gentes que não leem pela carti-
lha da direita-radical-conserva-
dora; e os centristas, que olham 
para os lados e para cima, à pro-
cura de novos protagonistas.

Bolsonaro, de um lado, e 
Lula, de outro, são os dois líde-
res do cabo de guerra. A lingua-
gem de ambos é embalada por 
camadas de celofane emotivo.

O presidente usa a saída do 
Palácio da Alvorada para pu-
xar a corrente; o ex-presidente 
usa palcos de eventos do PT 
ou de organizações. Ambos 
se esforçam para antecipar a 
campanha, com desfecho em 
outubro, usando metralhado-
ras expressivas para agregar 
parceiros das bandas, tentan-
do encantar as turbas. O perfil 

populista de ambos emerge na 
exposição de uma semântica 
desarrumada e uma estética 
destemperada.

Ora, quando falta água na 
fonte da razão, os dois correm 
para beber na fonte da emoção. 
O ritual é conhecido. Com uma 
linguagem coloquial, os dois 
transmitem mensagem subli-
minar, querendo dizer: “somos 
gente como vocês”. Metáforas 
aparecem aos montes. E assim 
a liturgia emotiva acaba cons-
truindo um suporte de simpatia.

Mas a movimentação so-
cial no Brasil, nos últimos 
tempos, mostra que a razão, 
como mecanismo para a toma-
da de decisões, amplia laços, 
inclusive nos setores popula-
res, tradicionalmente conheci-
dos por agir sob emoção.

Os comportamentos racio-
nais estão relacionados a um 
cenário de modernidade, que 
aponta para um reordenamen-
to de valores, princípios e vi-
sões dos grupamentos sociais.

Dito isto, é o caso de pergun-
tar: que vetor terá mais influên-
cia em campanhas? Atente-se 
para o ethos nacional, cuja com-
posição agrega valores como 
cordialidade, improvisação, 
exagero, paixão, solidariedade.

O resultado aparece na 
“alma caliente” dos trópicos, 
em contraposição à frieza an-
glo-saxã.  Em nossas plagas, a 

emoção ganha da razão.
Mas se expande a cada ciclo 

político. Por quê? Por causa de 
mudanças no campo individual. 
A pessoa, escondida no anoni-
mato na massa, descobre que 
pode se transformar em cidadã. 
A cidadania deixa de ser bandei-
ra de instituições e ingressa no 
repertório mental do indivíduo, 
passando a ser meta desejada. 
Ou seja, amplia-se a “consciên-
cia do EU” em contraponto ao 
conceito do “NÓS”, esteira da 
propaganda política.

Maior autonomia fortalece o 
desenvolvimento de uma auto-
gestão técnica, pela qual os in-
divíduos passam a traçar rumos 
e a selecionar os meios, recursos 
e formas para atingir seu intento. 
Rejeitam ou aceitam, com restri-
ções, pressões do poder norma-
tivo. Equivale a dizer que fogem 
dos “currais” psicológicos que 
enclausuram pensamentos. 

Em suma, o campo social 
alarga o universo do discur-
so, a rebeldia das formas e 
provoca a rejeição a tudo que 
se assemelhe a totalizações. 
Classes sociais e categorias 
profissionais, usando suas tu-
bas de ressonância, desfral-
dam bandeiras de defesa.

Se muitos segmentos ain-
da votam com a emoção, ou-
tros buscam apoio nos pilares 
da razão: o voto sai do cora-
ção para subir à cabeça.

Onde o bom cliente paga pelo mau
O sistema bancário brasileiro 

é sólido e líquido. Sólido porque 
tem muito dinheiro e aufere bons 
resultados. Líquido porque tem 
liquidez, ou seja, está folgado 
nos indicadores que aferem as 
relações entre a capacidade de 
pagamento do sistema e os com-
promissos por ele assumidos.

Tal situação é boa para a 
economia. Mas, quando apenas 
cinco bancos controlam mais 
de 80% do mercado de crédi-
to do país, parece evidente ser 
muito restrito o número dessas 
instituições para uma economia 
do tamanho da brasileira.

Maior concorrência aten-
deria mais satisfatoriamente os 
clientes, tenderia a reduzir as 
taxas de juros cobradas nos em-
préstimos, faria baixar o preço 
dos serviços bancários e redu-
ziria a inadimplência.

Então, se o sistema vai bem, 
obrigado; se os acionistas estão 
ganhando bem por suas ações 
e se só reclama a turma do bal-
cão - os bancários de um lado e 
os clientes de outro, por que o 
Conselho Monetário Nacional 
e o Banco Central deram sinal 

verde para os bancos cobrarem 
taxa de até 0,25% sobre o valor 
do crédito disponibilizado aos 
correntistas no cheque especial?

“Ah, mas a mesma autoriza-
ção estabelece um teto de 8% ao 
mês nos juros mensais cobrados 
sobre o uso do cheque especial! 
Ele vai ficar mais barato”, dirá 
alguém. Sim, vai, se você achar 
razoável um juro que correspon-
de a 151% ao ano...

Com a Selic a 4,5% ao ano, 
parece evidente que não há 
como banco algum queixar-se 
de “perdas”, mesmo perante a 
elevada inadimplência.

Aliás, não fossem a passi-
vidade e a tolerância dos brasi-
leiros, não fosse sua inesgotá-
vel disponibilidade para pagar 
contas que lhes chegam, não 
aceitaríamos pagar juros astro-
nômicos para reembolsar o pre-
juízo dos bancos com clientes 
que não pagam suas contas.

Afinal, não cabe a tais ins-
tituições cuidar do próprio 
dinheiro? Saber a quem o em-
prestam? O que cada um de nós 
outros tem a ver com isso?

Pois bem, Ainda assim, está 

autorizada a cobrança. Santan-
der já informou que vai aderir a 
essa nova criatura da engenho-
sidade financeira.  Bradesco, 
Itaú, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e Banrisul 
decidiram não o fazer.

Jornal O Estado de Minas 
informou que o Sistema dispo-
nibiliza cheques especiais no 
montante de R$ 350 bilhões. 
Destes, apenas R$ 26 bilhões 
correspondem a financiamento 
de fato concedido.

É óbvio que os bancos não 
deixam parado na conta do 
cliente o limite concedido. O 
banco libera parcelas do valor 
total à medida da demanda que 
receba. Tenho observado que os 
bancos, inclusive, elevam por 
conta própria o limite de crédito 
dos clientes ou de alguns clien-
tes a título de “cortesia da casa”.

Agora, isso será cortesia 
com chapéu alheio. E essa 
mordida sobre um valor que 

a maior parte dos clientes não 
usa será empregada para cobrir 
prejuízos do sistema em opera-
ções com cheque especial.

É comercialmente muito 
cordial emprestar a quem não 
paga, cobrando o prejuízo dos 
que pagam e até dos que não o 
utilizam. Arre, Brasil!
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível.” (São Francisco de Assis)

O clube Rio das Pedras agitou a última “Quarta Show”, com a animação da Banda 
Nova Era. Foi só curtição para associados e visitantes, em ambiente para toda família, 

prá lá de saudável. Quem curtiu assina embaixo. Parabéns diretoria!

Seu lar é uma Kombi, o meio de transporte a car-
gueira azul. O sustento vem da voz, violão e da caixa 

de som. De modo simples, o Cantor da Bicicleta al-
meja o sucesso, ser conhecido nacionalmente como 

Lucas Perrone. Siga em frente!!!

Dirce Nogueira 
é só alegria, 

pois a filha Jés-
sica é forman-

da do curso 
de Direito, sim 

futura advoga-
da. A felicidade 

também se 
estende para o 
pai Marcos Au-

rélio e a irmã 
Luíza. Para-

béns Jéssica!!!

Coisa é boa é tirar férias, ainda mais ao lado de boas compa-
nhias, que é o caso dos amigos Angela Peixoto e Caio Sampaio. 

Eles fizeram um tour por vários cantos do nordeste. Na foto 
estão na Praia dos Carneiros, Pernambuco. Tudo de bom!!!

Recentemente inaugurado em Barretos, A F Produções e 
Eventos, que oferece entretenimento para a sua festa e aulas de 
dança. O espaço localizado na rua 22, área central, tem coorde-

nação do coreógrafo e dançarino Aristeu Faustino. Sucesso!!!

Marcelo Di Simoni e Fernando Gomes, 
aproveitam as férias conhecendo o 

Nordeste brasileiro. O click foi na praia 
Francês Alagoas. Antes de voltar para 

casa, eles vão para Natal/RN.

Rodrigo Correia de Carvalho comemora 11 anos na 
próxima quarta-feira, dia 22. De personalidade forte e um 

coração enorme, ele comemora com a família em Maragogi, 
onde está passando suas férias. Felicidades!
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PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Feirão de Empregos da Tereos tem apoio da prefeitura de Barretos
A Tereos fará neste sábado, 

dia 18, no Ginásio do Conjunto 
Poliesportivo Municipal Ro-
chão, na Avenida Conselheiro 
Antônio Prado, sem número, 
o Feirão do Emprego, visando 
a seleção e contratação dos sa-
fristas que vão atuar nas unida-
des Mandu e São José (foto), 

na safra 20/21.
O feirão tem apoio da pre-

feitura de Barretos, por meio da 
Secretaria Municipal de Indús-
tria, Comércio e Emprego, e os 
interessados deverão compare-
cer no Rochão entre 8 e 17 ho-
ras, portando currículo, carteira 
de trabalho, CNH ou CPF ori-

ginais e cópia dos documentos.
As entrevistas serão rea-

lizadas até as 14 horas. Após 
esse horário, serão recebidos 
apenas currículos. Mais infor-
mações pelos telefones (17) 
3341-9300 / 3330-1360 ou 
pelos sites das prefeituras de 
Barretos, Colina e Guaíra.

Entre os cargos com vagas abertas estão os de Balanceiro, Operador de Logística, Operador de Mo-
vimentação de Açúcar, Analista de Laboratório, Auxiliar Laboratório, Auxiliar industrial, Operador de 
Produção de Açúcar, Operador de Destilaria, Operador de Extração, Operador de Utilidades (Caldei-
ra), Operador Sistemas Elétricos, Eletricista Industrial, Instrumentista, Soldador Industrial, Auxiliar de 
Serviços Gerais, Operador de Motobomba, Operador de Herbicida, Motorista, Motorista Especializa-
do, Tratorista, Operador de Colhedora, Mecânico Automotivo (Tratores, Colhedora, Caminhões e Imple-
mentos Agrícola), Soldador Automotivo, Borracheiro, Motorista Borracheiro, Eletricista Automotivo, Lí-
der de Fertirrigação, Líder Colheita Plantio, Líder Herbicida, Líder Bate Volta, Líder Motorista e Rurícola.

Começaram na última quar-
ta-feira (15), as inscrições para o 
Concurso Público da Prefeitu-
ra de Barretos previsto no Edi-
tal 001/2020, que abre 40 vagas 
para a Guarda Civil Municipal, 
sendo 36 vagas masculino e 4 
vagas para guarda feminino.

As inscrições poderão 
ser feitas até o dia 13 de fe-
vereiro, exclusivamente por 
meio do site do Instituto Mais 
(www.institutomais.org.br), 
que pode ser acessado tam-
bém pelo link no portal ofi-
cial da Prefeitura de Barretos 
(www.barretos.sp.gov.br).

Os requisitos básicos exigi-
dos dos candidatos estão pre-
vistos no edital e determina que, 
entre outras coisas, o candida-
to deve ter idade mínima de 18 

Começam inscrições para concurso 
da Guarda Municipal de Barretos

anos e máxima de 40 anos na 
data da posse; possuir estatura 
mínima de 1,60 metros de altu-
ra para homens e 1,55 metros de 
altura para mulheres; estar em 
dia com as obrigações eleitorais; 
ter concluído o ensino médio; 
ser portador de Carteira Nacio-

nal de Habilitação; não ter an-
tecedentes criminais; não estar 
respondendo a processo relativo 
ao exercício da profissão; não 
encontrar-se acumulando cargo, 
emprego ou função pública; ter 
aptidão física, mental e psicoló-
gica, entre outras exigências.

DEFENDA PM faz pressão e Doria 
reconsidera proteção social 
dos PMs por mais um ano

Tão logo tomou conheci-
mento da decisão do governa-
dor do Estado de não prorrogar 
os direitos previstos pela Lei 
13.954/19, que regula o Siste-
ma de Proteção Social dos Mi-
litares, a entidade DEFENDA 
PM iniciou uma forte articu-
lação política para fazer o go-
vernador voltar atrás, para não 
prejudicar cerca de duas mil 
famílias de policiais militares.

Foram contatados parla-
mentares estaduais e federais 
que, com as informações da 
DEFENDA PM, encontraram 
argumentos e razões para lutar, 
com sucesso, em favor dos mi-

litares estaduais paulistas.
Inegável, também, foi a par-

ticipação decisiva do Comando 
da Polícia Militar nas interlocu-
ções junto ao governo estadual.

“Aos deputados federais Ca-
pitão Augusto, Capitão Derrite e 
a Policial Kátia Sastre, aos de-
putados estaduais Adriana Bor-
go, Sargento Neri, Major Mec-
ca, Carlão Pignatari, Rodrigo 
Gambale, Frederico D’Ávila e 
Tenente Nascimento, e a todas 
as demais pessoas que se enga-
jaram para evitar a injustiça que 
estava sendo cometida, fica o 
agradecimento dos militares es-
taduais de São Paulo”, disse a 

entidade em nota à imprensa.
Segundo a entidade, este epi-

sódio comprova a efetividade do 
trabalho conjunto das três vias 
representativas, a DEFENDA 
PM e demais associações que 
se movimentaram nesse sentido, 
parlamentares e o comando da 
instituição. “Foi este tripé que 
garantiu a vitória da categoria 
policial-militar durante as dis-
cussões sobre o Sistema de Pro-
teção Social no Congresso Na-
cional”, registra a nota.

A DEFENDA PM infor-
mou, ainda, que a decisão, em-
bora atenda a grande parte das 
duas mil famílias que seriam 
extremamente prejudicadas 
pela decisão anterior, ainda há 
um contingente de policiais 
militares que será injustiçado.

“O governador tem a primei-
ra oportunidade do ano de de-
monstrar que, de fato, valoriza os 
militares do estado e começar a 
desfazer a má impressão que dei-
xou em 2019. Basta fazer como 
já fizeram outros 13 governado-
res, e prorrogar os direitos por 
dois anos, conforme permite a lei 
federal”, frisou a entidade.
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O espetáculo A Paixão 
de Cristo 2020 traz, entre, as 
inovações, a participação de 
duas atrizes no papel de Ma-
ria. Michelle Mussi interpre-
tará a mãe de Jesus durante a 
encenação do nascimento e 
nos primeiros anos da vida de 
Cristo. Já Fabíola Correa fará a 
interpretação nas cenas que re-
tratam a vida adulta de Cristo.

Michelle Mussi participa 
pela segunda vez do espetáculo. 
Ela integra a Comunidade da 
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida, a Minibasílica, é auxiliar 
da saúde bucal e já foi princesa 
da Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos no ano de 2002.

Fabíola Corrêa participa 
pela a primeira vez, a convite 
do roteirista Milton Figueire-
do. Membro da comunidade 
Santuário Nossa Senhora do 
Rosário, é jornalista, assesso-
ra de imprensa e já foi apre-
sentadora de telejornal.

Outra novidade é a partici-
pação de uma criança no papel 

“Transforme seu negócio 
com os dez comportamentos 
empreendedores da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU)” é o tema do evento 
gratuito que será realizado na 
próxima segunda-feira (20), às 
19 horas, no Sebrae Barretos. 
A programação inclui uma pa-
lestra sobre o curso Empretec e 
um talk show com empresários.

O Empretec é uma meto-
dologia da ONU que busca 
desenvolver características de 
comportamento empreendedor 
e identificar novas oportunida-
des de negócios. A palestra vai 

Evento em Barretos discute os comportamentos 
capazes de transformar negócios

Programação inclui palestra sobre curso Empretec e talk show com empresários
explicar como o curso funciona e 
como ele pode ajudar a aumentar 
a competitividade do negócio.

Uma das características do 
curso é a rede de contatos for-
mada pelos participantes, que se 
identificam como “empretecos”. 
Todo ano, cerca de 10 mil parti-
cipantes passam pelo Empretec.

E para contar sobre as ex-
periências durante o curso e os 
benefícios, será realizado um 
talk show com três empretecos: 
José Fiumari Neto, proprietário 
Emagresse Barretos; Ronaldo 
Daher, assessor da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional 

do Estado de São Paulo; e Jacó 
Saraiva Mattos, empreendedor 
e CEO da startupMedLig.

O evento será realizado na 
sede regionaldo Sebrae-SP, lo-
calizado em Barretos, na rua 14, 
nº 735, entre avenidas 15 e 17. 
Inscrições gratuitas pelo telefo-
ne (17) 3321-6470 (opção 4).

Paixão de Cristo terá participação de duas atrizes 
no papel de Maria e um Jesus recém nascido

de Jesus recém nascido, que 
será interpretado por Conrado, 
filho de Michelle. No dia do 
espetáculo estará com apenas 
quatro meses de idade.

Os ensaios abordando  a pri-
meira fase da vida de Cristo já 
estão sendo realizados às quar-
tas-feiras e finais de semana na 
Cinemateca Nazim Chubaci e 

no CEUs (Centro de Esportes 
e Artes Unificados) “Professo-
ra Euníce Espíndola”. As cenas 
com Fabíola começam a ser 
trabalhadas no próximo mês.

O espetáculo de A Paixão 
de Cristo 2020 será realizado na 
Sexta-feira Santa, 10 de abril, às 
19h30, no Recinto Paulo de Lima 
Corrêa, com entrada gratuita.
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Uma corrente que circula 
por aplicativos de mensagem 
diz que os aposentados e be-
neficiários do INSS precisam 
fazer a prova de vida até 28 de 
fevereiro para não perderem o 
direito ao benefício.

Segundo a mensagem falsa, 
teria havido uma mudança de 
regra no início deste ano, que 
não foi informada pelos ban-
cos nem pelo INSS. O INSS 
desmente essa informação.

O que diz a mensagem 
falsa: “O governo mudou a 
regra e não é mais no mês de 
aniversário que tem de fazer 
prova de vida. Atentar para o 
prazo. Agora é até 28 de feve-
reiro. Os bancos nem o INSS 
estão avisando. Quem souber 
de alguém que recebe aposen-
tadoria INSS avisar para não 
perder o benefício.”

REGRAS NÃO 
MUDARAM, DIZ INSS

O INSS informou por 
meio de nota que a corrente 
é “fake” e que as regras não 
foram alteradas. Ou seja, para 
ter direito à aposentadoria, o 
beneficiado só precisa ir pes-
soalmente ao banco onde tiver 
conta fazer a prova de vida 
uma vez por ano.

Isso serve para todos os se-
gurados do INSS que recebem 
o pagamento via conta-corren-

Responsável por 43,2% do 
total geral das receitas obtidas 
pelo País no mercado externo, o 
agronegócio brasileiro tem sido 
o fiel da balança comercial.

De 2010 a 2019, o setor 
rendeu US$ 931 bilhões. Em 
2020, novos desafios se im-
põem com a intensa discussão 
em torno do meio ambiente.

A OAB São Paulo apro-
veita o ambiente propício 
para debates sobre o tema e 
promove o evento “O futu-
ro do agronegócio brasileiro 
face às incertezas da guerra 

comercial e os desafios cli-
máticos”, na próxima segun-
da-feira (20), às 18 horas, na 
sua sede institucional.

Organizado pela Comis-
são de Agronegócio e Rela-
ções Agrárias da OAB SP, as 
incertezas e as apostas no se-
tor serão abordadas levando-
-se em conta o atual cenário 
nacional e internacional.

As exposições ficam 
por conta do ex-ministro da 
Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento, atual coordenador 
do Centro de Agronegócio 

da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-EESP) e embaixador 
especial da Organização das 
Nações Unidas para Alimen-
tação e a Agricultura (FAO), 
Roberto Rodrigues; bem 
como do doutor em ciência 
política pela Universidade de 
São Paulo (USP), Christian 
Lohbauer, e Roberta Paffaro, 
diretora de Desenvolvimen-
to de Mercado Internacional 
na América Latina do CME 
Group, representante da Bol-
sa de Valores de Chicago no 
escritório do Brasil.

Hoje, dia 17, vence o prazo 
para o pagamento integral, com 
desconto de 3%, ou da primeira 
parcela do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) de 2020 para os 
veículos com final de placa 7. 
O calendário segue até a próxi-
ma quarta-feira, dia 22 de janei-
ro, para os veículos com placa 
final 0, desconsiderando o final 
de semana.

A quitação pode ser de três 
maneiras: à vista com des-
conto de 3% (janeiro); à vista 
sem desconto (fevereiro) ou 
em três parcelas, de janeiro a 
março, de acordo com a data 
de vencimento da placa.

Para efetuar o pagamento, 
basta se dirigir a uma agência 
bancária credenciada com o 
número do RENAVAM (Re-

gistro Nacional de Veículo 
Automotor), e realizar o reco-
lhimento do IPVA 2020.

Utilize os terminais de au-
toatendimento, os guichês de 
caixa, pela internet ou débito 
agendado, ou outros canais 
oferecidos pela instituição 
bancária para fazer o paga-
mento. O IPVA também pode 
ser pago em casas lotéricas.

PARCELAMENTO NO 
CARTÃO DE CRÉDITO

É possível quitar o IPVA 
2020 com cartão de crédito nas 
empresas credenciadas pela Se-
cretaria da Fazenda e Planeja-
mento. As operadoras financei-
ras conveniadas têm autonomia 
para definir o número de parce-
las e adequar a melhor negocia-
ção com o contribuinte.

Os valores pagos ao corres-

pondente bancário são repas-
sados ao Governo do Estado 
de forma imediata, e sem qual-
quer desconto ou encargo.

Para mais informações, os 
proprietários dos veículos po-
dem entrar em contato com a 
Secretaria pelo telefone 0800-
170110 (por telefone fixo), 
(11) 2450-6810 (exclusivo para 
chamadas por telefone móvel) 
e pelo canal Fale Conosco, no 
portal.fazenda.sp.gov.br.

LICENCIAMENTO 
ANTECIPADO 2020
Para antecipar o licencia-

mento anual, deverão ser qui-
tados integralmente todos os 
débitos que recaiam sobre o 
veículo, compreendendo o 
IPVA, a taxa de licenciamento, 
o prêmio do Seguro DPVAT e, 
se for o caso, multas de trânsito.

Para quem declara imposto 
de renda, 2020 já chega com uma 
importante informação, sendo 
que não será permitida mais a de-
dução da contribuição previden-
ciária patronal de empregada do-
méstica, conforme Lei 9.250/95 
artigo 12 inciso VII.

Segundo a lei, a Contri-
buição Previdenciária paga 
pelo empregador doméstico 

Verão e férias escolares. A 
combinação é perfeita para ati-
vidades e brincadeiras ao ar li-
vre, seja na praia, no parque, na 
piscina ou até mesmo no campo.

A diversão e o tempo livre 
devem ser aproveitados, mas 
sem descuidar da proteção 
contra os raios ultravioleta, 
mais fortes e constantes nessa 
época do ano.

Evitar o sol das 10 às 16 
horas e reforçar a fotoprote-
ção dos pequenos são atitu-
des importantes para evitar 
queimaduras, que de imediato 
trazem vermelhidão, ardência 
e dor, mas que, ao longo do 
tempo, também aumentam as 
chances de câncer e de enve-
lhecimento da pele.

De acordo com Rafaella 
Caruso Matos, dermatologis-
ta, o recomendado é utilizar 
protetor solar com fator no mí-
nimo 30 nas crianças a partir 
dos seis meses de vida, além 
de roupas, chapéus e sombras, 
que funcionam como barrei-
ras físicas ao sol.

“A queimadura solar na in-

Mensagem falsa manda fazer prova de 
vida até 28/2 para manter aposentadoria

te, conta-poupança ou cartão 
magnético. O processo é sim-
ples: basta apresentar um do-
cumento oficial com foto (RG, 
carteira de motorista, etc.) a 
um funcionário do seu banco.

De acordo com o INSS, há 
bancos que já fazem o reco-
nhecimento por meio de bio-
metria em caixas eletrônicos.

DATA DA PROVA 
DE VIDA VARIA

Quando cada segurado 
deve ir ao banco comprovar 
que está vivo? Isso depende 
de cada banco. A única exi-
gência do INSS é que o reco-
nhecimento seja feito uma vez 
a cada 12 meses.

“Existem bancos que uti-
lizam a data do aniversário 
da pessoa, assim como há os 
que convocam o beneficiário 
no mês anterior ao vencimen-

to da fé de vida”, informou 
o INSS. Cabe ao banco in-
formar ao segurado, seja no 
caixa eletrônico, por site ou 
carta, que chegou sua hora de 
fazer a prova de vida.

PASSADO O PRAZO, 
PAGAMENTO É 

BLOQUEADO POR 
ATÉ SEIS MESES

Outro alarde que a corren-
te faz incorretamente é a per-
da do direito à aposentadoria 
em caso de não fazer a prova 
de vida. Não é bem assim. 
Caso o beneficiado não faça a 
prova de vida dentro do pra-
zo previsto, de 12 meses, seu 
pagamento seguinte fica blo-
queado até que ele faça a nova 
prova de vida. O benefício só 
é suspenso de vez se ele não 
aparecer por mais de seis me-
ses após o fim do prazo.

PLACA 7: pagamento do IPVA 2020 com 
desconto de 3% vence nesta sexta-feira

Proprietário que desejar parcelar o imposto também deverá 
realizar o pagamento da primeira parcela nesta sexta-feira

Contribuinte não pode mais abater 
doméstica no Imposto de Renda

não pode mais ser deduzida 
do IRPF/2020, pois a lei so-
mente permitiu até o exercício 
de 2019, ano-calendário de 
2018. Esse era um importan-
te benefício que objetivava o 
crescimento da formalização 
dessa área de trabalho.

“Com essa novidade, nes-
te ano, o contribuinte que tem 
regularizado esse tipo de con-

tratação deixa de se beneficiar 
de até R$ 1.251,00 do incen-
tivo fiscal por registrar um 
doméstico. Isso, sem dúvida, 
é um desestímulo ainda maior 
à manutenção do emprego 
formal por parte do cidadão, 
principalmente de classe mé-
dia”, analisaPaulo Fabrício 
Ucelli, diretor executivo da 
Confirp Consultoria Contábil.

A lei que permitia esse be-
nefício entrou em vigor em 
2006 e definia que isso só va-
leria até o pagamento do IR de 
2019. Como não ocorreu ne-
nhuma previsão legal de mu-
dança, essa possibilidade se 
encerrou no dia 31/12/2018.

A legislação estabelecia o li-
mite para o abatimento equiva-
lente à contribuição do INSS de 
um único empregado domésti-
co por declaração de IR.

Futuro do agronegócio e desafios 
climáticos será debatido na OAB São Paulo

Cuidado com a pele das crianças deve 
ser constante durante as férias de verão

Exposição solar excessiva na infância está associada a maior risco de câncer 
de pele no futuro, incluindo o melanoma (tipo mais agressivo da doença). 

Mais de 30% dos tumores malignos registrados no país são na pele
fância está relacionada a uma 
maior chance de desenvolvi-
mento de melanoma na idade 
adulta. Para evitar queimadu-
ras solares é imprescindível o 
uso do protetor, que deve ser 
reaplicado a cada duas horas 
ou após sudorese intensa e 
mergulhos”, afirma. 

No caso dos bebês, a ex-
posição solar direta deve ser 
evitada. E para saber se o sol 
está muito forte, a dermatolo-
gista dá uma dica: “avalie a 
sua própria sombra. Se a som-
bra formada pelo seu corpo no 
chão for menor que sua altura, 
não se exponha”.

Segundo a médica, nos 
meses mais quentes do ano, 
entre dezembro e fevereiro, 
aumentam levemente (cerca 
de 10%) os atendimentos a 
crianças com casos relacio-
nados à pele. “Há muitos epi-
sódios de alergias (dermatites 
de contato), uma piora dos 
quadros de dermatite atópica, 
ressecamento e alguns tipos 
de micoses”, explica.

Se, mesmo assim, ainda 

houver abusos e acontecer uma 
insolação, a especialista reco-
menda hidratação via oral (con-
sumo de líquidos) e da pele, 
com cremes e loções, além do 
uso de roupas leves. “Em casos 
mais graves, com queimaduras 
extensas, os pais devem pro-
curar um dermatologista, pois 
podem ser necessárias medica-
ções específicas”.

Líquidos são sempre bem-
-vindos no verão, por isso não 
espere a criança pedir água. 
Sucos, chás e água de coco são 
boas opções para ter à mão du-
rante os passeios. “Hidratação 
e alimentação saudável são es-
senciais para manter um equilí-
brio na saúde como um todo”, 
concluiu a dermatologista.
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Salário mínimo deveria ser 
de R$ 4.400 para família com 

quatro pessoas, segundo Dieese

O diretor técnico do Diee-
se, Clemente Ganz Lúcio, 
rebateu declaração do presi-
dente Jair Bolsonaro, que afir-
mou na quarta-feira (14), pelo 
Twitter, que o salário mínimo 
“é pouco para quem recebe e 
muito para quem paga”.

Para arcar com as necessi-
dades de saúde, alimentação, 
moradia, transporte e lazer, 
fazendo cumprir a Constitui-
ção Federal, o salário míni-
mo deveria ser cerca de R$ 
4.400, mais de quatro vezes 
o estimado pelo governo, que 
fixou o valor em R$ 1.045.

Anteriormente, o salário 
mínimo havia sido fixado em 
R$ 1.039, mas o governo de-
cidiu reajustar, após a consoli-
dação dos números da inflação 
para o ano de 2019, que fechou 
em 4,48%, segundo o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), ter superado as 
estimativas previstas anterior-
mente. A variação se deu pela 
alta da inflação em dezembro, 
que foi puxada pelo preço da 
carne e dos combustíveis.

Segundo Clemente, o sa-
lário é um custo incorporado 
ao processo de produção de 
uma determinada atividade 
econômica, que é pago pelo 
consumidor ao adquirir um 
produto ou serviço.

“Quem financia é aquele 
que compra o produto. Na 
verdade, o que a empresa 
faz é distribuir esse resultado 
entre o salário e o lucro do 
empregador. Os sindicatos 
lutam para que a maior par-
te dos resultados venha para 
os salários. Os empregadores 
querem tirar os sindicatos 
da jogada para ficar com a 
maior parte como lucro. Essa 
é a disputa que acontece o 
tempo todo na sociedade”, 
afirmou ao jornalista Glau-
co Faria, para o Jornal Brasil 
Atual, na quarta-feira (15).

FIM DA POLÍTICA 
DE VALORIZAÇÃO
A política de valorização 

do salário mínimo, adotada 
a partir de 2004, garantiu 

ganho real de R$ 425 nos 
últimos anos. Essa política 
estabelecia que os reajustes 
se dariam a partir da soma da 
inflação do ano anterior com 
a média do crescimento do 
PIB dos dois anos anteriores.

Foi uma medida acordada 
com as centrais sindicais du-
rante o governo Lula, estabe-
lecida em lei a partir de 2007, 
que vigorou até o ano passa-
do. Segundo Clemente, seria 
necessário que tal política 
fosse mantida por um longo 
período para que o valor ideal 
do salário mínimo, segundo o 
Dieese, fosse então atingido.

Nos últimos anos, os ga-
nhos reais não ocorreram por 
conta da retração no PIB entre 
2015 e 2016, que impactou nos 
reajustes dos anos seguintes.

Agora, a política foi oficial-
mente abandonada pelo gover-
no Bolsonaro, que tem aplicado 
apenas a correção da inflação. 
Se tivesse sido mantida, o salá-
rio mínimo para 2020 deveria 
ter sido fixado em R$ 1.062, 
somando R$ 17 ao valor atual.

PRODUTIVIDADE
Em vez de reclamar do im-

pacto do salário mínimo para 
os empregadores, o governo 
deveria se concentrar em de-
senvolver políticas que con-
tribuíssem para o aumento da 
produtividade, em especial das 
micro e pequenas empresas, 
segundo o diretor do Dieese.

Por outro lado, Clemente 
aponta que a política de va-
lorização do salário mínimo 
também servia como uma 
ferramenta de estímulo ao 
aumento da produtividade.

“Os salários crescem, se a 
produtividade também cres-
cer. É assim que as empresas 
fazem. Incrementar o salário 
mínimo, fazendo-o crescer, é 
uma forma de animar a econo-
mia. Com melhores salários, 
há mais consumo, mais pro-
dução. As empresas crescem, 
contratam mais trabalhadores, 
pagam melhores salários. As-
sim a economia tem uma dinâ-
mica virtuosa”. (Fonte: RBA)

O grupo Molejo é mais 
uma atração confirmada no 
pré-Carnaval do Bloco Cali-
fórnia, que acontecerá no dia 
15 de fevereiro, a partir das 15 
horas, no estádio do Comer-
cial, em Ribeirão Preto.

A cantora Kelly Key já ti-
nha sido anunciada e também 
comandará a folia no evento 
que é um dos principais do 
gênero na região.

Com a alegria e carisma co-
nhecidos do público, o Molejo 
vai invadir o Bloco Califórnia 
com os sucessos que marca-
ram a trajetória do grupo como 

Empresas já podem checar 
informações de consumidores 
no banco de dados que reúne 
histórico de bons pagadores.

Bancos, comerciantes e em-
presas que emprestam dinheiro 
já podem consultar o Cadastro 
Positivo para decidir se conce-
dem ou não crédito aos clientes. 
Os acessos ao banco de dados 
que reúne informações de bons 
pagadores foram liberados no 
último dia 11.

Nesta primeira etapa, en-
traram no Cadastro Positivo 
120 milhões de consumido-
res que têm crédito nos cinco 
principais bancos do país (Itaú, 
Bradesco, Santander, Banco 
do Brasil e Caixa) e em outras 
100 empresas, segundo o SPC.

Essas pessoas vêm sendo 
comunicadas de que foram 
incluídas automaticamente 
no banco de dados via e-mail, 
SMS ou carta.

Nos próximos meses, o ban-
co de dados receberá também 
informações repassadas por 

empresas do varejo, telefonia e 
concessionárias de água e luz. 
Dessa forma, consumidores 
que não têm conta em banco 
também entrarão para a lista.

COMO CONSULTAR 
SUA NOTA

O consumidor que recebeu 
a notificação de inclusão já 
pode consultar sua nota e his-
tórico financeiro nos sites dos 
birôs de crédito autorizados 
pelo Banco Central (Boa Vis-
ta, Quod, Serasa e SPC). Para 
isso, é preciso fazer um cadas-
tro com e-mail e senha, e acei-
tar um termo de compromisso.

Quem não quiser ter os da-
dos no cadastro pode pedir a 
retirada gratuitamente a qual-
quer momento, em qualquer 
um dos birôs de créditos. Os 
demais serão comunicados 
automaticamente.

Também é possível soli-
citar a reinclusão no sistema 
caso o consumidor se arrepen-
da de deixar a lista. 

Por enquanto, o mercado po-

derá consultar cinco tipos de in-
formações sobre o consumidor:
- nota de crédito (score), uti-
lizada pelas empresas para 
avaliar a capacidade de pagar 
o empréstimo;
- índice de pontualidade de 
pagamento (quantidade de 
contas quitadas, vencidas ou 
canceladas);
- índice de comportamento de 
gastos (principais gastos cate-
gorizados por tipo de crédito, 
como cartão, empréstimos, fi-
nanciamentos, contas de con-
sumo e outros);
- quantidade de consultas que 
o CPF do consumidor tem, 
categorizada por segmento de 
empresas;
- histórico consolidado de 
compromissos assumidos (que 
inclui valores e datas de paga-
mento de faturas de cartão de 
crédito, crediário, financiamen-
tos e empréstimos, por exem-
plo), desde que tenha havido 
consentimento do consumidor.
As consultas só poderão ser 

feitas por empresas nas quais 
o consumidor buscar crédito.
Não podem ser acessados:
- quais bens o consumidor 
comprou;
- nome da instituição na qual 
ele tomou empréstimo;
- informações de saldo em conta 
corrente ou investimentos.
Essas informações não serão 
enviadas nem mesmo aos ges-
tores do banco de dados.
A Serasa já permite os aces-
sos desde o último dia 11. O 
Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC) começou a disponi-
bilizar as consultas na última 
quarta-feira (15).

VEJA OS CONTATOS 
DOS BIRÔS DE CRÉDITO
- Boa Vista: 3003-0101 ou www.
consumidorpositivo.com.br
- Serasa Experian: 0800 776 
6606 ou www.serasaconsumi-
dor.com.br
- SPC Brasil: 0800-887-9105 
ou https://www.spcbrasil.org.br
- Quod: 3003-7863 ou https://
www.quod.com.br

O trabalho temporário ga-
nhou um importante impulso 
para o fim de 2019 e, sobre-
tudo, para 2020. Em outubro 
do ano passado foi assinado 
o Decreto de Lei do Trabalho 
Temporário (10.060/2019), 
que atualizou e esclareceu 
pontos da Lei 6.019/74, que 
rege as relações dessa moda-
lidade de contratação.

Em 2019, as estimativas 
da Associação Brasileira do 
Trabalho Temporário (Assert-
tem) são de que a contratação 
formal de temporários cres-
ceu 13,86% neste fim de ano.

Ao todo, devem ser admi-
tidas 570 mil pessoas no Bra-
sil neste ano, enquanto foram 

Pré-Carnaval Bloco Califórnia 
confirma grupo Molejo em Ribeirão

Evento terá circuito fechado com trios elétricos no Estádio do Comercial em Ribeirão Preto
“Cilada”, “Caçamba”, “Brin-
cadeira de Criança”, além de 
seus últimos lançamentos e 
sucessos de outros artistas que 
integram o repertório.

As apresentações aconte-
cem em dois trios elétricos que 
percorrerão o circuito fechado 
dentro do estádio no clima dos 
grandes carnavais. A grade 
completa do evento será divul-
gada nos próximos dias.

INGRESSOS
Após esgotar um lote promo-

cional de ingressos em pré-ven-
da em apenas dois dias, as ven-
das foram retomadas na última 

quarta-feira, dia 15, pela internet:  
http://www.ingressolive.com/
blococalifornia e nos seguintes 
pontos físicos: lojas Ophicina 
no Shopping Iguatemi Ribeirão 
Preto e Novo Shopping, Weclix 
Ribeirão Preto (Av. Presidente 
Vargas, 387), Weclix Sertãozi-
nho (Rua Barão do Rio Branco, 
1687) e Empório Américo’s no 
Shopping Santa Úrsula.

O acesso custa R$ 30 (meia 
entrada/estudante). Também é 
possível adquirir o ingresso 
no valor R$ 30,00 pela meia 
entrada solidária, realizando 
a doação de um quilo de ali-

mento não perecível.
No ano passado, foram ar-

recadadas mais de 4,4 tonela-
das de alimentos, que foram 
doados ao Fundo Social de So-
lidariedade de Ribeirão Preto.

Cadastro Positivo de consumidores está aberto para consultas

Trabalho temporário deve ganhar força em 2020
registradas cerca de 500 mil 
contratações em 2018. As pro-
jeções para todo o ano de 2020 
são ainda mais otimistas.

Além do aumento das con-
tratações para o período de 
fim de ano, que engloba Black 
Friday e Natal, o varejo e as 
indústrias contam com de-
mandas específicas ao longo 
do ano para suportar o aumen-
to sazonal de seus produtos.

Alguns exemplos de datas 
que costumam beneficiar di-
ferentes setores: Páscoa (cele-
brada em 10 de abril de 2020), 
Dia das Mães (10 de maio), 
Festas Juninas (Dia de São 
João, em 24 de junho) e Dia 
das Crianças (12 de outubro), 

entre outras datas comemorati-
vas e movimentos específicos 
do setor produtivo e do varejo.

Para a Páscoa de 2019, por 
exemplo, foram registradas 
442 mil admissões entre janei-
ro e abril em todo o país.

A regulamentação trazida 

pelo decreto traz vantagens a 
todos os empresários. Há a pos-
sibilidade de contratação por 
qualquer tipo de empresa, dos 
microempreendedores às mul-
tinacionais, assim como não há 
restrição de área de atuação ou 
capacitação do trabalhador.
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North Shopping anuncia homenageadas do Troféu Mulher 2020
Realizando mais uma 

edição, o Troféu Mulher 
North Shopping Barretos 
foi criado com o objetivo 
de homenagear aquelas que 
fazem a diferença em suas 
áreas, tornando a sociedade 
melhor e impactando positi-
vamente a vida das pessoas.

As homenageadas são 
escolhidas a partir de uma 
lista de três nomes em nove 
categorias, por meio de 
uma votação entre os pro-
fissionais de comunicação 
de Barretos, que também 
indicam nomes para a cate-
goria Revelação.

Neste ano, além do Tro-
féu Mulher, o North Shop-
ping vai entregar pela pri-
meira vez, na noite de 5 de 
março, no Centerplex, um 
décimo primeiro troféu à 
Mulher Lojista, homenage-
ando uma das empresárias 
que atuam no empreendi-
mento. O Troféu Mulher 
2020 vai para:
1. Artes & Cultura
Heloisa Lucas - Cantora
2. Classes liberais
Patrícia Monteiro de Bar-
ros Caçador - Médica Ve-
terinária e empresária da 
SOS Animais
3. Comércio & Empreen-
dedorismo
Roberta Priscila Khatib 
Trevisan - Confeiteira e 
Empresária Dona Baunilha

4. Comunicação
Karina Carreira - Jornalis-
ta e Assessora de Imprensa 
Hospital de Amor 
5. Comunidade
Nenéia Menezes Baptista - 
Cerimonialista
6. Educação
Cassiane de Melo Fernandes 
- Docente do curso de Direi-
to na Faculdade Barretos
7. Esportes
Laura Aguileira - Educa-
dora física, personal e in-
tegrante da equipe Barretos 
Bulls Feminino
8. Filantropia
Rosário Noris - Voluntária 
da ONG Anjos de Quatro 
Patas
9. Saúde

Jackeline Ariane Serralvo 
Rossini - Cirurgiã Dentista 
e franqueada OdontoCom-
pany em Barretos (centro 
e shopping), Bebedouro, 
Olímpia e Severinia
10. Revelação
Denise Vichiato  Polizelli 
- Delegada de Polícia, res-
ponsável pela Delegacia de 
Defesa da Mulher – DDM 
Barretos
11. Como décima primei-
ra homenageada, rece-
bendo a primeira edição do 
Troféu Mulher Lojista do 
North Shopping Barretos, 
a escolhida é Denise Alva-
rez Bitelli, empresária da 
GLAD desde dezembro de 
2010.




