
Nova Odessa registra 33 graus
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Feriados e Copa do Mundo podem dar
24 dias de folga para novaodessenses

Os trabalhadores no-
vaodessenses poderão ter
bem mais da metade de um
mês de folga por conta do
calendário de feriados, pon-
tos facultativos e de um dos
principais eventos esporti-
vos do ano: a Copa do Mun-
do. Analisando os jogos
confirmados da Seleção
Brasileira na primeira fase
do torneio, o número de
dias comprometidos pode

chegar a 24, contando com
feriados de segunda a do-
mingo e emendas. A Lei
Geral da Copa do Mundo
prevê a possibilidade de
que nos dias de jogos da se-
leção sejam decretados fe-
riados nacionais. Até o ca-
lendário escolar será altera-
do. Para especialista, prin-
cipal agravante é o fato de
o ano da Copa ocorrer em
data eleitoral.         Página 3

Asfalto afunda e caminhão fica preso em cratera - Um caminhão ficou
preso em uma cratera na manhã de ontem após o asfalto ceder na rua Riachuelo, Centro de Nova Odessa. O veículo
estava carregado com cerca de mil quilos.  Um trator da prefeitura precisou ser usado para retirar o caminhão do
buraco.  “Estava manobrando para estacionar e começar a carregar o caminhão quando senti que o veículo afundou
de uma vez. Tomei um susto danado”, comentou o motorista. Página 4

Apesar dos tradicio-
nais temporais de janeiro, o
primeiro mês do ano come-
çou com força total para o
novaodessense. Às 13h de
ontem, os termômetros che-
garam a marcar 33 graus.
Com sol forte, calor inten-
so e umidade relativa do ar
baixa, moradores recupera-
ram o fôlego embaixo das
árvores da praça central.
Até as sombrinhas foram
retiradas do armário. “O sol
hoje está literalmente quei-
mando a pele. Se caminhar
muito dá até falta de ar”,
disse morador.       Página 4

Ladrões invadiram a
residência de uma jovem de
27 anos e furtaram televi-
sor, tablet e uma panela elé-
trica no primeiro dia de
2014. Não bastasse o pre-
juízo causado à vítima, os

Suspeitos de
integrar quadrilha
fogem da GM

Dois suspeitos de in-
tegrar uma quadrilha espe-
cializada em desmanche de
veículos fugiram por uma
mata da abordagem da
Guarda Civil Municipal na
Fazenda Velha na manhã de
anteontem.             Página 5

criminosos quebraram ca-
deado, danificaram a lixei-
ra, estouraram porta e revi-
raram vários cômodos. O
furto ocorreu no bairro No-
vos Horizontes, em Nova
Odessa.                  Página 5

Especialista avalia que mundial
em ano eleitoral pode comprometer

situação econômica do país

Aparecido José Gielfi /JNO

Nova Odessa registra 33 grausBandidos invadem residência,
bagunçam e furtam eletrônicos

Cuidado - A CPFL alerta moradores de Nova Odessa e
região para o aumento de ocorrências na rede elétrica provoca-
da pelas pipas no período de férias escolares. Página 3

O Hospital e Materni-
dade Municipal registrou
ontem o primeiro nascimen-
to do ano. Pedro Henrique
nasceu de parto normal, com
3,370 quilos e 52 centíme-
tros e já é dono de uma his-
tória curiosa. Ele não vai
morar em Nova Odessa. É o
primeiro filho de Lérida
Nascimento, que trabalha
em um parque de diversões.
O parque ficou cerca de 30
dias na cidade, mas já está
de partida.              Página 4

Primeiro bebê do ano é menino
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A Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL) alerta
moradores de Nova Odessa e
região para o aumento de
ocorrências na rede elétrica
provocada pelas pipas no pe-
ríodo de férias escolares.

O brinquedo, de apa-
rência inofensiva, pode se
transformar em um vilão se
utilizado de forma inadequa-
da, provocando acidentes e
desligamentos.

Paulo Medina
paulomedina@jno.com.br

--------------------------------------

Os trabalhadores nova-
odessenses poderão ter bem
mais da metade de um mês de
folga por conta do calendário
de feriados, pontos facultati-
vos e de um dos principais
eventos esportivos do ano: a
Copa do Mundo.

Analisando os jogos
confirmados da Seleção Bra-
sileira na primeira fase do tor-
neio, o número de dias com-
prometidos pode chegar a 24,
contando com feriados de se-
gunda a domingo e emendas.

A Lei Geral da Copa,
sancionada em 2012 pela pre-

BEM-VINDO A 2014

Feriados e Copa do Mundo podem dar
24 dias de folga para novaodessenses
Especialista avalia que mundial em

ano eleitoral pode comprometer
situação econômica do país

sidente Dilma Rousseff (PT),
prevê a possibilidade de que
nos dias de jogos da seleção
sejam decretados feriados na-
cionais. Somente as partidas
da primeira fase acontecem
em junho em uma quinta, ter-
ça e segunda-feira, respectiva-
mente. Até o calendário esco-
lar será alterado.

As datas de 2014 que
poderão resultar em emendas
são Carnaval (4 de março),
Dia do Trabalho (1º de maio),
Corpus Christi (19 de junho),
Dia da Consciência Negra (20
de novembro) e Natal (25 de
dezembro), a serem comemo-
radas em terça e quintas-fei-
ras. O restante de feriados será
celebrado na segunda, quarta-

feira, sábado e domingo.
O presidente da Asso-

ciação Comercial e Industrial
de Nova Odessa (Acino),
Claudio Ezziq, explicou que
por causa desses eventos, o
prejuízo ao comércio é inevi-
tável.

Contudo, afirmou que a
diretoria se reunirá no inicio
deste ano para elaborar um
calendário diferenciado a fim
de amenizar a situação aos
comerciantes locais.

“Quando se fecha o co-
mércio mais cedo, até mesmo
o próprio cliente acaba não
indo gastar em época de feri-
ado e Copa. Esse é tempo em
que se fazem churrascos na
casa de amigos e o comércio
acaba inevitavelmente sendo
prejudicado”, comentou Ez-
ziq. “Mas para amenizar ao
máximo os prejuízos, a Acino
vai montar um calendário di-
ferenciado para o comércio de
Nova Odessa”, completou.

O professor de Admi-
nistração com especialidade
em Finanças, da Pontifícia
Universidade Católica de
Campinas (PUC-Campinas),
Eli Borochovicius, explicou

que historicamente a maioria
dos países que sediou os mun-
diais teve aumento significa-
tivo  do  Produto  Interno  Bru-
to (PIB), o total de riquezas
produzidos  por  um  país,
mesmo com o setor produtivo
afetado.

“Países como Alema-
nha, Estados Unidos, Coreia,
Itália, tiveram após a Copa
crescimento expressivo do
PIB”, comentou. “Ainda que
tenhamos produção reduzida,
a qualidade da produtividade
é maior, pois a indústria con-
segue suprir o comércio, que
ficará aquecido no Brasil mes-
mo se produzindo menos”,
pontuou.

Entretanto, o professor
alertou que no caso do país, o
principal agravante é o fato de
o ano da Copa ocorrer em data
eleitoral para a escolha de pre-
sidente da República, gover-
nadores, senadores e deputa-
dos. “Estamos com a inflação
alta, juros altos, a arrecadação
de impostos foi recorde em
anos e em ano eleitoral se gas-
ta muito dinheiro. Isso pode
sim comprometer a situação
econômica do país”, avaliou.

Isso porque muitas pi-
pas ficam enroscadas nos fios
e continuam provocando in-
terrupções nos meses seguin-
tes. A situação acontece por-
que a linha, enrolada nos ca-
bos elétricos, se torna condu-
tora de energia quando chove.
A distribuidora CPFL Paulis-
ta, que atende 234 cidades no
interior do Estado, registrou
3.575 interrupções causadas
pela utilização das pipas pró-
ximas à rede elétrica em 2011.
Em 2012, foram 3.768 desli-
gamentos, com uma média de
566 clientes atingidos. Em

2013, foram registradas até
novembro 3.033 interrupções,
com uma média de 540 clien-
tes atingidos.

Além disso, o uso do
cerol (mistura de cola, lima-
lha e vidro moído) ou da cha-
mada “linha chilena” deve ser
evitado. No Estado, é consi-
derado crime utilizar cerol, e
sua formulação pode conter
limalha de ferro, que pode
provocar curtos-circuitos e
choques. A orientação é para
soltar pipas longe da rede elé-
trica. “Se acontecer de o brin-
quedo ficar preso na rede, a

melhor coisa a fazer é dá-lo
como perdido. A tentativa de
recuperação pode provocar
acidentes de grandes propor-
ções, inclusive com vítimas,
além de interrupções no for-
necimento de energia”, disse
a CPFL.

“Os desligamentos pro-
vocados pelas pipas poderiam
ser evitados se alguns cuida-
dos básicos fossem adotados,
como brincar somente em pra-
ças ou campos, onde não exis-
tem condutores elétricos nas
proximidades”, finaliza a
companhia.

Paulo Medina
paulomedina@jno.com.br

--------------------------------------

Para o professor de Ad-
ministração com especialida-
de em Finanças, da Pontifícia
Universidade Católica de
Campinas (PUC-Campinas),
Eli Borochovicius, a infraes-
trutura disponibilizada até en-
tão pelo governo segue como
preocupação para a Copa do
Mundo.

“Nossos aeroportos

Infraestrutura segue como
preocupação para mundial

não dão conta da demanda de
turistas, não há sinalização
adequada para recebê-los, a
população urbana está incha-
da, o que se fez no trânsito é
pouco e está inacabado e es-
sas condições podem até de-
sestimular o consumo”, res-
saltou.

Porém, o professor
pontuou que alguns dos prin-
cipais setores beneficiados
com a Copa de 2014 serão o
de alimentos e bebidas, servi-
ços e turismo e hotelaria.

CONTRA A ESCURIDÃO

Companhia alerta sobre pipas na rede elétrica

Paulo Medina
paulomedina@jno.com.br

--------------------------------------

A Secretaria de Educa-
ção de Nova Odessa modifi-
cou o calendário escolar de
2014. Pelo novo calendário, as
férias escolares deverão res-
peitar o período de 12 de ju-
nho a 13 de julho, período de
Copa do Mundo.

Para garantir os 200
dias letivos no ano, nos dias
27 e 28 de janeiro acontecem
o planejamento da gestão es-
colar, envolvendo professores
e demais servidores da secre-
taria. Em 29 de janeiro, os

Secretaria de Educação
altera calendário escolar

cerca de 4 mil alunos voltam
às aulas.

A pasta reforçou que
definiu o calendário escolar
respeitando a Lei Geral da
Copa, que em seu artigo 64
estabelece que “em 2014, os
sistemas de ensino deverão
ajustar os calendários escola-
res de forma que as férias es-
colares decorrentes do encer-
ramento das atividades letivas
do primeiro semestre do ano,
nos estabelecimentos de ensi-
no das redes pública e priva-
da, abranjam todo o período
entre a abertura e o encerra-
mento da Copa do Mundo
FIFA 2014 de Futebol”.

Dilma Rousseff na inauguração da Arena Fonte Nova (BA)
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