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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 12 DE ABRIL

R$  3,887
Dólar Comercial Venda R$  3,889

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Pescados na Quaresma é 
com o Minerva Beef Shop

O Minerva Beef Shop 
vem registrando um cresci-
mento de 30% nas vendas 
de Pescados no período da 
Quaresma. A loja, que sempre 
foi referência em produtos 
Bovinos, também vem se 
destacando em Importação 
de Pescados com sua Mar-
ca, deixando garantida a 
Qualidade em  Produtos e 
Atendimento na Cidade. 
Tudo de primeira linha com 
atendimento único, voltado 
para atender às necessidades 
e vontades de todos os clien-
tes. Vale a pena conferir!!!

Neste sábado (13), o Rotary Club de Barretos reunirá dezenas de 
voluntários em mais uma ação de solidariedade, promovida pelo Instituto 
GPA. O Rotary participará da campanha Páscoa Solidária. Em Barretos, 
os voluntários estarão mobilizados das 8 às 20 horas, na unidade do Extra 
Hiper promovendo a arrecadação de chocolates em prol das crianças, 
jovens, idosos e familiares. A meta é arrecadar 310 ovos de chocolates. 

A diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Barretos 
confirmou nesta sexta-feira 
(12), que a divisão de couros 
da Minerva Foods, a Minerva 
Leather, encerra suas atividades 
em Barretos, a partir da próxima 
segunda-feira, dia 15. Com isso, 
cerca de 80 funcionários serão 
dispensados de suas atividades.

   A Minerva Leather possui 
mais de 20 anos de atuação. É 
reconhecida e respeitada mun-
dialmente no setor de couros 
por sua capacidade e qualidade 
superior, sendo hoje uma das 
principais fornecedoras do 
produto na América Latina.

A divisão de couros da 
Minerva Foods produz mais 
de 12.000 peças de couro bo-
vino por dia e comercializa os 
mesmos para empresas globais 
de diversos segmentos, como 
automotivos, moveleiros, cal-
çadistas e de artefatos.

Pelo menos 80 trabalhadores ficarão sem emprego a partir de segunda-feira

Divisão de couros da Minerva Foods, Minerva 
Leather encerra atividades em Barretos

A Liga Barretense de Fute-
bol realizou na noite desta sex-
ta-feira (12), a eleição para a 
escolha de seu novo presidente 
e, consequentemente, nova di-
retoria. O atual presidente Os-
mir Duarte Peixoto, Titão, foi 
reeleito para um novo mandato 
de quatro anos. O advogado Zé 
Maria também integra a dire-
toria como vice-presidente da 
entidade esportiva. Três chapas 
foram inscritas para a disputa e 
34 representantes de equipes do 
futebol amador de Barretos es-
tavam aptos a votar. Apenas 33 
compareceram. Titão obteve 22 
votos (chapa 1) contra 10 vo-
tos da chapa 2 (Davi da ONG) 
e 1 voto da chapa 3 (Gilsinho).

ESPORTE AMADOR

Titão é 
reeleito para 

presidir a 
LBF por mais 
quatro anos

A secretária municipal de Assistência Social, Kelly Brito, 
participou de encontro especial na última quarta-feira (10), com 
um grupo de idosos, integrantes do Grupo da Melhor Idade, do 
CRAS do bairro Zequinha Amêndola. Na oportunidade, todos 
os envolvidos do Grupo de Conversa, organizado pelo CRAS, 
realizaram a entrega de ovos de chocolate, em comemoração 
à Páscoa 2019. “Foi um momento muito especial para eles, 
que participam ativamente do grupo de conversa do CRAS do 
bairro”, comentou a secretária Kelly Brito.

CRAS do Barretos 2 comemora Páscoa dos Idosos

Sindicato dos Hoteleiros, em parceria 
com Sindicato da Alimentação, realiza 
curso de Massas e Molhos Artesanais

O Sindicato da Alimentação de Barretos, em parceria com o Sin-
thoresbar (Sindicato dos Trabalhadores Hotelereiros de Barretos e 
Região), realizou o curso de Massas e Molhos Artesanais. O curso teve 
duração de 5 dias, com carga horária de 4 horas diárias, oferecidas 
para 15 alunos por turno, durante a manhã e noite. O curso propor-
cionou aos alunos a preparação de massa clássica italiana, massa 
integral, grano duro, grano duro integral, massas agrião - cenoura e 
beterraba, massas coloridas e massas bicolores e tricolores. Todas as 
atividades foram monitoradas pelo presidente do Sinthoresbar, Ivair 
de Oliveira, além de diretores do Sindicato da Alimentação.

Um veículo utilitário, zero 
quilômetro, com valor aproxi-
mado de R$ 66 mil, está sendo 
utilizado desde o final de março, 
pela secretaria municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, graças 
a doação da Câmara Municipal. 

O vereador Leandro Anas-
tácio, ex-presidente do Legis-
lativo, foi conhecer o automó-
vel na última semana e esteve 
conversando com uma das 
servidoras que mais o utiliza, 
a bióloga Milena Carvalho. 

O valor do carro foi con-
quistado junto a Câmara no 
final da gestão de Anastácio. 
Em janeiro deste ano, o cheque 
referente à devolução da verba 
economizada pela presidência 
foi repassado à prefeitura para 
a compra do utilitário. 

“O carro veio para agilizar o 
atendimento às muitas deman-
das da Secretaria e auxiliar no 
trabalho tanto de fiscalização, 
quanto de execução dos projetos 
da Secretaria”, disse a bióloga.

O vereador Leandro Anas-
tácio fez questão de ressaltar 
a transparência no uso do 
dinheiro público. “O que foi 

O vereador Leandro Anastácio e a bióloga Milena Carvalho, junto 
ao veículo na sede da secretaria municipal de Meio Ambiente

Veículo doado pela Câmara já está em 
uso na secretaria de Meio Ambiente

economizado pela Câmara 
na verba repassada pela pre-
feitura, pode ser visto pela 
população em atividade. O 
veículo está devidamente iden-
tificado”, observou o vereador.

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Marco Antônio Carvalho Fer-
reira, destacou que o veículo 
é de fundamental importância 
para a qualidade do serviço pú-
blico prestado pela secretaria, 
localizada na Fazenda Munici-
pal, na Estrada das Contendas.

Rotary faz neste sábado a 
campanha Páscoa Solidária



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

Pesquisas do Datafolha 
publicadas nos últimos dois 
dias mostram que a maioria 
da população rejeita os paco-
tes dos superministros Paulo 
Guedes e Sergio Moro para as 
reformas na Previdência e na 
Segurança, os únicos projetos 
apresentados pelo governo 
nestes 100 dias.

Diante disso, Bolsonaro 
fez muito bem em cancelar 
o pronunciamento que faria 
na noite de quarta-feira. Não 
tinha, simplesmente, nada de 
concreto para falar e mostrar 
sobre o que fez até agora. 
Isso explica também porque 
o presidente caiu em todas 
as pesquisas de avaliação do 
governo na semana passada.

Até agora, o governo Bol-
sonaro simplesmente não exis-
te na vida real das pessoas. 
É só fumaça ideológica para 
agradar os guerrilheiros bol-
sonaristas das redes sociais. 
Twitter e WhatsApp podem 
servir para vencer campanha 
eleitoral movida a fake news, 
mas não para governar.

Nesta quinta-feira, o Da-
tafolha mostrou que ampla 
maioria da população rejeita 
as propostas do pacote anti-
crime de Sergio Moro, um 
dos paus da barraca furada do 
governo: 64% dos entrevista-
dos defendem que a posse de 
armas deve ser proibida; 72% 
discordam que a sociedade 
fique mais segura com pessoas 
armadas para se proteger; 79% 

acham que policiais devem ser 
investigados caso matem em 
serviço por “estar muito ner-
vosos ou sob forte emoção”; 
para 82%, têm de ser punidos 
assim mesmo.

Na véspera, 51% dos bra-
sileiros, segundo o Datafo-
lha, rejeitaram a reforma da 
Previdência apresentada pelo 
ministro Paulo Guedes.

“Há clara polarização das 
respostas de acordo com as po-
sições na eleição presidencial 
de 2018: entre os que elegeram 
o presidente Jair Bolsonaro, 
55% são a favor da reforma e 
36% contrários. Já entre quem 
votou em Fernando Haddad ou 
branco ou nulo, 72% se dizem 
contra as mudanças”, informa 
o Datafolha.

Com as reformas empaca-
das no Congresso, onde ainda 
nem chegaram a ser discutidas 
no mérito, resta ao governo 
criar factoides, como tirar os 
radares das estradas, medida 
já contestada na Justiça.

Sem nenhum sinal de arti-
culação política, sem base alia-
da formada, com os indicadores 
econômicos todos piorando, até 
a inflação, o país corre o risco 
de entrar em colapso.

Os superministros vão sen-
do cada vez mais desmorali-
zados pelo próprio governo. 
Bolsonaro até agora não desco-
briu o que está fazendo na Pre-
sidência da República e quais 
são as suas responsabilidades.

Bolsonaro ignora solene-

mente o que acontece na vida 
real dos desempregados, com 
as empresas em dificuldades 
e as famílias das vítimas da 
violência. Até hoje, não se ma-
nifestou sofre o fuzilamento 
com 80 tiros disparados por 
agentes do Exército contra 
a família do músico Evaldo 
Rosa dos Santos, no último 
final de semana, no Rio.

Vive em outra realidade, 
conduzido por seus filhos, 
por sua vez orientados pelo 
guru Olavo de Carvalho, que 
nomeiam e trocam ministros 
da Educação.

Nos últimos dias, os gene-
rais que o cercam recolheram-
se em obsequioso silêncio, 
também sem ter o que dizer 
sobre o que está acontecendo 
no país, com a economia es-
tagnada e o mundo político em 
permanente convulsão.

O capitão reformado pode 
xingar os números das pes-
quisas, mas elas mostram o 
que pensa e sente o brasileiro. 
E este sentimento mistura 
revolta com medo, decepção 
e insegurança, como se pode 
constatar nas mesmas redes 
sociais que o elegeram Bolso-
naro, faz apenas cinco meses.

O mesmo Brasil que ele-
geu Bolsonaro, hoje é majo-
ritariamente contra ele e seu 
desgoverno, e já está perdendo 
a paciência. Vida que segue.

A Pesquisa de Investimen-
tos Anunciados no Estado de 
São Paulo (Piesp), elaborada 
pela Fundação Seade, revelou 
que em 2018 foram contabi-
lizados 483 investimentos, 
totalizando US$ 15,2 bilhões 
aplicados em todo o estado. 

Dos recursos totais anun-
ciados, 57,3% (US$ 8,7 bi-
lhões) referem-se a inves-
timentos em infraestrutura, 
21,4% (US$ 3,3 bilhões) 
destinam-se aos serviços, 
17,7% (US$ 2,7 bilhões) à 
indústria e 3,6% (US$ 540,1 
milhões) ao comércio.

 Para os quatro grupos 
de atividades que integram 
a infraestrutura, os recursos 
anunciados compreendem 
saneamento básico, energia e 
telecomunicações. 

Mais de metade dos apor-
tes nesse grupo destinaram-se 
ao transporte aéreo (US$ 1,7 
bilhão), cujo maior montante 
(US$ 1,3 bilhão) foi anuncia-
do pela Azul, para aquisição 
de 21 aeronaves modelo 195-
E2 da Embraer.

Os investimentos no setor 
de serviços totalizaram US$ 
3,3 bilhões, sendo que 18,8% 
dos quais ligados às atividades 
imobiliárias. O maior montante 
foi anunciado pela Global Lo-
gistic Properties (US$ 213,5 
milhões), para ampliação de 
três condomínios logísticos, lo-
calizados em Cajamar, Guaru-
lhos e São Bernardo do Campo.

A safra de laranja 2018/19 
do cinturão citrícola de São 
Paulo e Triângulo/Sudoes-
te Mineiro se encerrou em 
285,98 milhões de caixas 
de 40,8 kg cada, segundo o 
fechamento divulgado pelo 
Fundecitrus (Fundo de Defesa 
da Citricultura).

 O número é 28,2% menor 
do que a produção do ciclo 
anterior (2017/18), que foi 
de 398,35 milhões de caixas, 

O ministro da Economia, Paulo Gue-
des, disse nesta semana que o governo pre-
tende reduzir o preço do gás de cozinha no 
país pela metade em dois anos. Segundo 
o ministro, para conseguir essa redução, é 
necessário quebrar o monopólio do refino 
e da distribuição. Paulo Guedes disse ainda 
que a solução para a falta de recursos vem 
do petróleo, em especial da exploração da 
camada do pré-sal.

Definição
- Qualquer trauma na boca 

que possa causar sangramentos 
e lacerações na gengiva, que 
possa desalojar e causar fratu-
ras nos dentes, e possa precisar 
de cuidados médicos imediatos.

SinaiS e SintomaS
- Como acontece com qual-

quer trauma na boca, você 
deve consultar o seu dentista 
imediatamente para determi-
nar se é necessário realizar 
algum tratamento. O dentista 
irá examinar a área afetada e 
poderá solicitar uma radio-
grafia. Caso você quebre o 
dente, guarde qualquer parte 
do dente fraturado e leve-a 
imediatamente ao seu dentista.

CauSaS
- Como resultado de um 

acidente ou mordida em um 
alimento muito duro, o dente 

Maioria da população 
rejeita os pacotes do governo

ricardo Kotscho, 
no Balaio do Kotscho e para o 

Jornalistas pela Democracia

Emergência odontológica e segurança no esporte
pode quebrar, lascar ou trincar.

DiagnóStiCo
- Caso um dente caia por 

inteiro de sua boca devido a uma 
pancada, leve-o ao seu dentista 
o mais rápido possível. Pode ser 
possível colocar o seu dente de 
volta, por meio de um procedi-
mento chamado reimplante.

Prevenção
- Durante a prática de es-

portes de contato, use um 
protetor bucal para ajudar a 
proteger os seus dentes de cho-
ques e traumas. Os protetores 
bucais estão disponíveis na 
maioria das lojas de artigos es-
portivos, porém, para garantir 
que o protetor se encaixe ade-
quadamente, entre em contato 
com o seu dentista para que ele 
faça um protetor personalizado 
para os seus dentes.

ComPliCaçõeS

- A principal complicação 
associada às emergências é a 
possibilidade de uma infecção. 
Uma infecção não tratada pode 
se espalhar, trazendo prejui-
zos para outros dentes, por 
exemplo. Essa infecção pode 
se espalhar tanto, que pode 
inclusive afetar outras partes 
do corpo, trazendo vários pre-
juízos para a saúde do indiví-
duo. Os sinais de uma infecção 
incluem inchaço em volta do 
local onde o dente quebrou 
e nos tecidos próximos, dor 
latejante e às vezes febre.

ConDiçõeS 
relaCionaDaS

- Caso seja deixada sem 
tratamento, uma emergência 
odontológica pode levar a com-
plicações bem mais sérias. Uma 
lesão ou possível fratura no ma-
xilar precisa de atenção imediata 
no consultório de seu dentista.

Investimentos anunciados pela 
iniciativa privada e pública no Estado 
totalizaram US$ 15,2 bilhões em 2018

Do montante de investimentos anunciados no ano passado, 
a região de Barretos recebeu US$ 405,0 milhões

Os investimentos anun-
ciados em 2018 para o setor 
industrial foram de US$ 2,7 
bilhões. A maior parcela dos 
recursos vinculou-se ao ramo 
de metalurgia, envolvendo 
especialmente a Novelis.

Essa empresa anunciou 
investimentos (US$ 621,7 mi-
lhões) para aumentar a capaci-
dade de produção de chapas de 
alumínio e a de reciclagem de 
sucata do metal, no complexo 
fabril de Pindamonhangaba. 

Cerca de 80% dos US$ 
540,1 milhões direcionados ao 
setor do comércio vincularam-
se ao ramo de varejo. 

O principal empreendi-
mento foi anunciado pela Via 
Varejo, holding das redes Ca-
sas Bahia e Ponto Frio (US$ 
124,6 milhões). Trata-se da 
implantação de novas tecnolo-
gias para otimizar a integração 
entre as lojas físicas e o e-com-
merce dessas empresas.

Do montante de investi-
mentos anunciados no ano pas-
sado, 57,0% (US$ 8,7 bilhões) 

direcionaram-se à Região 
Metropolitana de São Paulo, 
14,1% (US$ 2,1 bilhões) à 
região de Campinas. Outros 
18,6% dividiram-se entre as 
regiões de Santos (US$ 1,2 
bilhão), São José dos Campos 
(US$ 881,6 milhões), Barretos 
(US$ 405,0 milhões) e Soroca-
ba (US$ 352,4 milhões). 

Mais 6,5% (US$ 991,2 mi-
lhões) referem-se à abrangên-
cia inter-regionais, enquanto 
os restantes 3,8% (US$ 569,1 
milhões) correspondem às 
demais regiões.

Os anúncios de investimen-
tos produtivos e em infraes-
trutura, de empresas privadas 
e públicas, representam im-
portante fonte de informação 
para análise e prospecção da 
dinâmica econômica.

Ainda que não assegurem 
a efetiva realização dos em-
preendimentos, revelam as 
expectativas dos empresários 
em relação ao futuro dos seus 
negócios e o nível de confiança 
na economia em geral.

Safra de laranja 2018/19 se encerra 
com produção de 28,2% menor no 

cinturão de São Paulo e Minas

e 11,6% inferior à média das 
safras dos últimos dez anos. A 
produção foi ainda 0,8% me-
nor do que a projeção inicial, 
de 288,29 milhões de caixas, 
realizada em maio/2018. Do 
total, cerca de 16,02 milhões 
de caixas foram produzidas no 
Triângulo Mineiro. 

Chuva e temperatura 
interferem na produção 
Nesta temporada, as con-

dições climáticas adversas 

observadas no cinturão citrí-
cola, com exceção da região 
sudoeste, refletiram no menor 
rendimento dos pomares. 

A atuação irregular do cli-
ma na safra teve início ainda 
em 2017, com o atraso das 
chuvas da primavera, o que 
acarretou no florescimento 
mais tardio das laranjeiras. No 
período pós-florescimento, as 
altas temperaturas prejudica-
ram o pegamento dos frutos, 
o que culminou na redução do 
número de laranjas produzidas 
por árvore. 

Queda de frutos 
A taxa de queda de frutos 

média do cinturão citrícola 
acumulada desde o início da 
temporada até a colheita ficou 
em 16,70%. Os maiores preju-
ízos por queda nesta safra fo-
ram causados pelo bicho furão 
e moscas das frutas, cuja taxa 
mais que dobrou em relação à 
safra anterior (2,70%). 

Governo quer reduzir o preço do gás de 
cozinha pela metade, afirma Paulo Guedes
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Bastidores
da Política

Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo

Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00

TRATAR
(17) 99757-1925

VENDE-SE

Vende-se Terreno no bairro Jardim anasTácio
Quadra L lote 3, 

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

O Senado Federal rece-
beu, desde o início do ano, 
sete pedidos de impeachment 
contra ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Soma-
dos a outros cinco que foram 
que foram desarquivados ou 
ainda tramitam no sistema 
da Casa, há 12 processos de 
impedimento contra membros 
da Corte. As denúncias alegam 
crime de responsabilidade por 
parte dos magistrados.

O presidente do Supremo, 
Dias Toffoli, e o ministro Gil-
mar Mendes são alvos de três 
processos cada um individu-
almente, além de citados em 
um caso antigo, de 2016, que 
buscava a cassação de todo o 
tribunal à época.

Pela legislação atual (Lei 
1.079/1950, conhecida como 

Seis dias depois da morte 
do músico e segurança Evaldo 
Rosa dos Santos, o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) se ma-
nifestou publicamente pela 
primeira vez sobre o caso, 
em entrevista a jornalistas em 
Macapá, nesta sexta-feira (12). 

“O Exército não matou 
ninguém, não, o Exército é do 
povo. A gente não pode acusar 
o povo de ser assassino não. 
Houve um incidente, houve 
uma morte, lamentamos a 
morte do cidadão trabalhador, 
honesto, está sendo apurada a 
responsabilidade”, disse ele.

Segundo o presidente, o 
Exército sempre aponta respon-
sáveis e, na corporação, “não 
existe essa de jogar para debai-
xo do tapete”. Ele citou ainda a 
perícia e investigação que estão 
sendo realizadas para apurar 
as circunstâncias do crime e 

Foi realizada na última 
terça-feira (9), no Plenário da 
Câmara, a Audiência Pública 
para discutir a pavimentação 
do bairro Jardim Caiçara e 
alterações dos lotes a serem do-
ados no Distrito Industrial II. A 
reunião para ouvir a opinião da 
população nesses dois temas foi 
proposta pelo vereador Raphael 
Dutra (PSDB) e aprovada por 
unanimidade dos vereadores.

Participaram dos debates 

O prefeito Guilherme Ávila san-
cionou a lei municipal número 5.686, 
de 1º de abril de 2019, de autoria do 
vereador Leandro Anastácio, que 
proíbe o fornecimento de canudos con-
feccionados em material plástico aos 
clientes de restaurantes, lanchonetes, 
bares, quiosques, padarias, vendedores 
ambulantes, hotéis e similares, entre 
outros estabelecimentos comerciais.

A lei determina, ainda, que a proi-
bição estende-se também aos clubes, 
cinemas, teatros, eventos musicais e 
solenes de qualquer espécie. Os esta-
belecimentos terão o prazo de 180 dias 
para se adaptarem à nova regra. Após 
este período, em caso de descumpri-
mento, a multa será de R$ 1.000,00.

Senadores tentam desengavetar 12 pedidos 
de impeachment contra ministros do STF

Lei de Impeachment), a decisão 
de receber ou não as acusa-
ções é exclusiva do presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). Mas vem ganhando 
apoio na Casa um projeto de lei 
do senador Lasier Martins (PO-
DE-RS) que quer forçar o "de-
sengavetamento" dos pedidos.

A proposta de Lasier de-
termina que o presidente do 
Senado terá 15 dias, a partir 
do protocolo da denúncia, para 
receber ou rejeitar a petição. 
Caso ela seja barrada, o ple-
nário pode recorrer da decisão 
se tiver apoio de um terço dos 
membros (27 senadores).

"Ora, se o Senado sabatina 
e aprova essas autoridades 
de forma colegiada, por que 
razão não deveria opinar sobre 
o recebimento ou não de de-

núncias contra essas mesmas 
autoridades?", questiona o 
parlamentar gaúcho.

O texto tem apoio espe-
cialmente da ala "Lavajatista" 
do Senado, que tentou criar 
a Comissão de Parlamentar 
(CPI) das Cortes Superiores, a 
chamada CPI Lava Toga, que 
deverá ser arquivada em ple-
nário após o feriado da Páscoa. 
Um dos signatários, o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede
-AP), já pediu para relatar o 
projeto de Lasier na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

O último pedido de impea-
chment de ministros do STF que 
entrou na corte foi contra Gilmar 
Mendes. A petição é de autoria do 
senador Marcos do Val (Cidada-
nia-ES), que acusa o magistrado 
de ter cometido três crimes de 
responsabilidade. (Com infor-
mações do Congresso em Foco)

lei proíbe fornecimento de 
canudos plásticos no município

Câmara debateu pavimentação do Jardim 
Caiçara e mudanças no Distrito Industrial II

os secretários municipais 
André Luis Peroni Angelo 
(Desenvolvimento Econômi-
co), Cláudio Muroni (Ordem 
Pública), Ronaldo Câmara 
(Planejamento), Luís Fernan-
do de Carvalho (Indústria, 
Comércio e Emprego) e Ra-
phael Ducatti (Obras), além 
da superintendente do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto), Elaine Aparecida 
Pereira Gomes.

Alguns moradores do Jar-
dim Caiçara enviaram vídeos 
mostrando a situação precária 
do bairro. Outros moradores 
compareceram à Câmara para 
pedir asfalto, iluminação e 
coleta de lixo.

Os vereadores Betim da 
Comunidade (PSDB), Carlão 
do Basquete (PROS), Euripi-
nho (PDT) e Fabrício Lemos 
(PSL) também participaram 
das discussões.

 Presidente Bolsonaro diz que "o 
Exército não matou niguém, não" 

sobre morte de músico no rio

“ter realmente certeza do que 
aconteceu naquele momento”. 

“O Exército, na pessoa do 
seu comandante, o ministro 
da Defesa, vai se pronunciar 
sobre esse assunto. Se for o 
caso, me pronuncio também. 
Com os dados na mão, com os 
números na mão, nós vamos 
assumir a nossa responsabili-
dade e mostrar realmente o que 

aconteceu para a população 
brasileira”, afirmou.

Evaldo Rosa dos Santos 
foi morto depois de ter o carro 
alvejado com 80 tiros por mi-
litares do Exército, na tarde do 
último domingo (7), no Rio de 
Janeiro. A mulher dele, o filho 
de sete anos, uma amiga e o 
sogro dele também estavam no 
veículo. O sogro ficou ferido. 

Também nesta sexta (12), 
o vice-presidente, general Ha-
milton Mourão, se pronunciou 
sobre o caso em entrevista à rádio 
CBN. "Sob pressão e sob forte 
emoção, ocorrem erros dessa 
natureza. Isso aí está sendo in-
vestigado, foi aberto o inquérito 
policial militar devido”, disse ele.

Já o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva,  
chamou o caso de incidente 
e disse que o Exército “vai 
apurar e cortar na própria 
carne". (Com informações 
da Folha de S. Paulo)
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (15/04) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ANALISTA FISCAL
AUXILIAR ESCRITA FISCAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONTADOR
CONTADOR

EDUCADOR SOCIAL
FUNILEIRO DE AUTOMOVEIS
GERENTE COMERCIAL
OPERADOR DE MOTONIVELADORA
VENDEDOR EXTERNO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North Sho-
pping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 às 12 horas, munidos de PIS/Pasep/
NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Jornal  o PoVo
Ligue e anuncie 

3323-4960

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) que ampliarem 
horário de atendimento recebe-
rão mais recursos do Governo 
Federal. O anúncio foi feito 
pelo ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, na última 
terça-feira (09), durante a Mar-
cha dos Prefeitos, em Brasília. 

A medida prevê que a popu-
lação tenha acesso aos serviços 
básicos, como consultas médicas 
e odontológicas, coleta de exa-
mes laboratoriais, testes de ras-
treamento para ISTs (Infecções 
Sexualmente Transmissíveis), 
recém-nascidos e gestantes, 
aplicação de vacinas, consultas 
pré-natal, entre outros procedi-
mentos, durante os três turnos.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, destacou 
que o objetivo é ampliar a 
disponibilidade dos serviços 
em horários compatíveis aos 
dos trabalhadores brasileiros, 
conferindo maior resolutivida-
de na Atenção Primária. 

"É um modelo que funcio-
na bem para todos, cidades 
pequenas, médias e grandes. 
Imagina só a situação de uma 
mulher e marido que começam 
a trabalhar às 6 horas da ma-
nhã. A esta hora, o posto está 
fechado. No almoço, porque o 
funcionamento é de apenas 40 
horas, também está fechado. Na 
volta para casa, o posto também 
está fechado, porque o expe-

De acordo com o estudo 
inédito da Serasa Experian, 2,5 
milhões de micros, pequenas 
e médias empresas brasileiras 
passarão a ter acesso ao crédito 
no país, com a inclusão auto-
mática no Cadastro Positivo. 

Esse número representa 
23,6% do total das MPMEs 
ativas na Receita Federal e não 
negativadas (10,6 milhões). 

O 1º Encontro do setor de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) será 
realizado na próxima segunda-
feira, dia 15, às 19 horas, em 
Barretos. O objetivo do evento 
é discutir os principais desa-
fios e oportunidades do setor. 
As inscrições estão abertas e 
são gratuitas.

O evento começa com o 
painel “Segurança e proteção 
de dados” com o CEO da Fo-
cus Prima, Teobaldo Rivas. 
Em seguida, é a vez do analista 
de negócios do Sebrae-SP, 
Guilherme Sanchez, falar 
sobre “Estratégia ágil - como 
o Google define metas”. A 

programação inclui o debate 
sobre oportunidades e desafios 
para o setor na região. 

Na ocasião, será lançado o 
Programa de Capacitação vol-
tado para as empresas de TIC. 
Os empresários participantes 
formarão um grupo para a 
realização de ações coletivas e 
individuais, focadas no desen-
volvimento dos negócios com 
foco na melhoria da gestão, 
acesso ao mercado e aumento 
da produtividade.

De acordo com o analista 
Guilherme Sanchez, em geral, 
os empresários do setor têm 
muito conhecimento técnico 
da sua área, mas pouco conhe-

cimento de gestão empresarial. 
“Os empresários têm dificulda-
des de administrar o negócio 
e montamos um programa de 
capacitação específico para 
esse setor”, antecipou Sanchez.

O programa contempla 
cursos sobre indicadores fi-
nanceiros, marketing, moti-
vação de equipe, segmentação 
de mercado, planejamento e 
inovação, além de consultoria 
na própria empresa.

O evento será realizado 
no Sebrae-SP, localizado na 
rua 14, 735, entre avenidas 
15 e 17, no centro. Inscri-
ções gratuitas no telefone 
(17) 3321-6470.

O ministro da Saúde, Luiz Mandetta, assina documentos com o presidente do 
Hospital de Amor, Henrique Prata, em visita a Barretos na semana passada

UBS que ampliar horário 
de funcionamento receberá 

mais recursos federais
Objetivo é ampliar acesso aos serviços da Atenção Primária 

e desafogar o fluxo das UPAs e emergências de hospitais

Encontro do setor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação será realizado 

em Barretos na próxima segunda-feira
Evento será realizado às 19 horas na sede do 

Sebrae-SP em Barretos com inscrições gratuitas

diente vai só até às 17 horas, 
em média. O que resta, então? 
As UPAS e hospitais, que ficam 
lotados e é justamente isso que 
vamos trabalhar para resolver", 
esclareceu Mandetta.

Com a nova medida, os 
gestores poderão decidir se as 
UBSs funcionarão 60 ou até 
75 horas por semana. Com 
isto, unidades que recebiam R$ 
21,3 mil para custeio de até três 
equipes de Saúde da Família 
receberão cerca de R$ 44,2 mil, 
caso o gestor opte pela carga 
horária de 60 horas semanais. 

Nesse mesmo modelo, caso 
a unidade possua atendimento 
em saúde bucal, o aumento pode 
chegar a 122%, passando de R$ 
25,8 mil para R$ 57,6 mil.

Já as unidades que recebem 
atualmente cerca de R$ 49,4 mil 

para custeio de seis equipes de 
Saúde da Família e três de Saúde 
Bucal, e funcionarem com carga 
horária de 75 horas, receberão 
R$ 109,3 mil se aderirem à nova 
estratégia. Atualmente, a maior 
parte das UBSs funciona por 40 
horas semanais. 

Os gestores locais de saúde 
terão autonomia para indicar 
quais serão as unidades que 
terão o horário de atendimento 
ampliado, dentro de critérios 
estabelecidos e de acordo com 
a demanda e realidade local. 

A medida também permite 
mais flexibilidade na organiza-
ção da Atenção Primária, como 
carga horária de profissionais 
da Estratégia Saúde da Famí-
lia, que poderão trabalhar em 
escala, intercalando as equipes 
no atendimento à população.

2,5 milhões de micro, pequenas e médias 
empresas passarão a ter crédito com Cadastro Positivo
A revelação foi feita em estudo inédito da Serasa Experian

Apesar de não estarem ou 
não terem ficado negativadas nos 
últimos 12 meses, essas empresas 
podem não estar incorporadas ao 
sistema financeiro por apresenta-
rem pontuação (score) baixa nos 
modelos de análise de crédito 
atuais, devido à insuficiência de 
informações sobre seus históricos 
de endividamento e de pagamen-
tos de compromissos em dia.

Isso pode prejudicar a ade-
quada visibilidade e análise de 
sua capacidade de pagamento 
no momento da concessão de 
financiamentos. 

A partir de simulações ba-
seadas em modelos estatísticos 
próprios de score, a Serasa 
Experian apurou, ainda, que a 
inclusão no Cadastro Positivo 
dessas MPMEs (entre as quais 
estão 2,0 milhões de micros e 
pequenos negócios e 500 mil 
médias empresas) pode resul-
tar em uma injeção de recursos 

na economia do país da ordem 
de R$ 180 bilhões. 

A expansão projetada é de 
35% para a carteira de crédito 
PJ destinada a empreendimen-
tos destes portes que, atual-
mente, totaliza R$ 512 bilhões 
segundo o Banco Central. A 
perspectiva é de que esse pro-
cesso venha contribuir também 
para uma queda da taxa de juros 
para aquelas empresas que já 
têm acesso ao mercado.

“O crédito é vital à manu-
tenção e à evolução de negócios 
de todos os portes. No entanto, 
micros e pequenos empresá-
rios, que já estariam elegíveis 
à contratação de empréstimos 
e financiamentos, ainda se 
deparam com o desafio de se 
habilitarem formalmente para 
usufruir de propostas mais 
adequadas aos seus perfis. A 
aprovação do Cadastro Positivo 
pode contribuir positivamen-

te para mudar esse cenário, 
ao estabelecer no Brasil um 
sistema de referência inter-
nacionalmente adotado, que 
permite conhecer e entender 
o comportamento financeiro 

de consumidores e empresas, 
e promover o uso consciente 
desse recurso e o crescimento 
sustentável do mercado de 
crédito”, afirma o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi.

CAdAStrO POSitivO PrOPOrCiOnA inCLuSãO finAnCeirA
 Baseado em uma metodologia mais abrangente e inclusiva para 

concessão de crédito, o Cadastro Positivo considera a análise de todo 
o histórico de endividamento e de que modo empresas e consumidores 
efetuam o pagamento de dívidas contratadas com bancos e estabeleci-
mentos de comércio e de serviços (luz, água, telefone, gás). Também são 
avaliados compromissos financeiros a vencer. O objetivo desse processo 
é valorizar aspectos positivos, como o hábito do consumidor de pagar 
em dia suas contas e não se concentrar somente nas dívidas atrasadas. 
Essa visão inclui CPFs e CNPJs no sistema financeiro e contribui para 
a prevenção e o combate ao superendividamento, ao sinalizar de modo 
claro se há espaço no orçamento para contrair mais dívidas. O Brasil é 
uma das poucas grandes economias globais que ainda não considera o 
Cadastro Positivo. Nos países nos quais os dados positivos passaram 
a constar nos modelos estatísticos, entre os principais diferenciais, se 
verificou a maior inclusão das pessoas no crédito.
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Os Quitutes da dulce

No período da Páscoa, estão 
disponíveis no mercado diferen-
tes tipos de pescados e variadas 
ofertas de ovos de chocolate que 
enchem os olhos do consumidor, 
especialmente das crianças. 

Mas é preciso estar atento às 
indicações de peso e quantidade, 
bem como à qualidade dos brin-
quedos que, em alguns casos, 
acompanham esses produtos 
sazonais. Para evitar problemas, 
o Ipem-SP (Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de São 
Paulo) apresenta dicas práticas 
para o consumidor identificar 
produtos irregulares e não errar 
na hora das compras.

Ovos de chocolate com 
brindes: se o ovo de chocolate 
traz brinquedo como brinde, 
verificar na embalagem se está 
estampada a frase "Atenção: 
contém brinquedo certificado 
no âmbito do Sistema Brasileiro 
da Avaliação da Conformidade". 
Também é obrigatória a indi-
cação de faixa etária ou, se for 
o caso, uma frase que informe 
que não existe restrição de faixa 
etária. No brinde, o consumidor 
deve também procurar o selo 
do Inmetro. Somente essas 
informações garantem que o 
brinquedo passou por testes e 
não vai oferecer riscos à criança.

Indicação de peso: ovos, 
bombons, demais chocolates, 
colombas ou qualquer produto 
embalado deve apresentar, de 
forma clara, a indicação do 
peso líquido na sua emba-
lagem. Esta indicação deve 
referir-se somente ao peso 
do produto, desconsiderando 
o valor da embalagem e dos 
brindes, se houver.

Não compre pelo núme-
ro: a numeração dos ovos de 
Páscoa serve apenas como 
referência. Ou seja, não se 
pode dizer que um produto com 
numeração maior pesa mais, 
pois cada fabricante adota uma 
escala diferenciada de tama-
nho. Assim, oriente-se apenas 
pela indicação do peso líquido 
do ovo de chocolate.

Fique atento na compra 
de peixe fresco: sejam eles 
adquiridos em feiras ou mer-
cados, sempre acompanhe a 
pesagem do peixe fresco. Esta 
deve ser feita na presença do 
consumidor, assim como a 
embalagem do produto.

Se quer gelo, preste aten-

Ingredientes
1 Cabeça de peixe grande ou uma carcaça de peixe
2 cebolas grandes em rodelas
3 dentes de alho 
Cebolinhas verdes cortadas bem fininhas a gosto
5 talos de coentro (opcional)
2 litros de água e sal a gosto
Suco de 1 limão
1 ½ xícara de farinha de mandioca fina
Preparo
Coloque todos os ingredientes, menos a farinha, em uma 
panela grande e leve ao fogo. Cozinhe amassando, de vez 
em quando, a cabeça do peixe, até 
que fique bem cozido e a água tenha 
secado um pouco, fazendo um caldo. 
Coe esse caldo em uma panela, leve 
ao fogo e acrescente aos poucos a 
farinha de mandioca mexendo bem 
para não empelotar. Cozinhe bem. 
Prove o sal e a pimenta. Decore com 
as tiras de peixe ou lambaris fritos.
Obs.: O pirão tem que ficar cremoso 
e brilhante. Acompanhamento com 
peixe frito ou molho, arroz com 
açafrão ou arroz com leite de coco.
BOM APETITE!

Pirão de peixe para acompanhar 
peixes fritos ou assados

Ipem alerta sobre os cuidados na 
compra de pescados e ovos de Páscoa

ção: caso queira que o peixe seja 
embalado com gelo para que 
fique protegido e preservado 
durante o trajeto para sua casa, 
fique atento se o vendedor não 
o pesará depois de acrescentar o 
gelo. Quem compra deve pagar 
pelo peixe, não pelo gelo.

Use a balança do estabe-
lecimento: ao comprar peixe 
em conserva, pré-embalado ou 
congelado, o consumidor pode 
solicitar a conferência do peso 
do produto em uma balança do 
estabelecimento. Lembre-se de 
que será importante considerar 

o peso líquido do pescado, além 
do peso da embalagem.

Não leve mais gelo do que 
peixe: se levar um pescado com 
bastante gelo, observe na hora 
do preparo se o mesmo rende 
a mesma quantidade que está 
habituado a consumir.

Na dúvida fale com o Ipem
-SP: O consumidor que descon-
fiar ou encontrar irregularidades 
pode recorrer ao serviço da Ou-
vidoria, pelo telefone 0800-013-
0522, de segunda a sexta, das 8 
às 17 horas, ou enviar e-mail 
para: ouvidoria@ipem.sp.gov.br.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Certas coisas não devemos esconder, 
um lindo beijo ou até mesmo um olhar para outro ser; seria igual 

tentar impedir a chuva de deixar de chover. (Bruna Becker)

Sarah Sumaia Dias ajuda 
gestantes e mães a compreen-
der cada momento da mater-
nidade e lhes dá ferramentas 
para que consigam superar os 
obstáculos das várias fases. A 
consultora materna e seus dois 
filhos Alice de 3 anos e João 
de 9 meses, são as estrelas da 
campanha de Mães do North 
Shopping Barretos neste ano.

Sarah conta que foi uma feli-
cidade ser convidada e uma diver-
são fazer as fotos com as crianças. 
"Apesar do agito, foi uma delícia. 
Estou vivendo um momento 
muito especial na minha vida e 
representar as mães nessa campa-
nha me deixou muito lisonjeada. 
Quando a gente para e pensa, vê 
que é uma responsabilidade muito 
grande”, disse.

Enfermeira por formação, 
Sarah Sumaia se aprofundou 
na área em que atua antes mes-
mo da primeira gravidez, mas 
foi a partir dela que decidiu 
que se dedicaria a consultoria 
materna, e defende métodos 
naturais para a criação de 
filhos, além de levantar a ban-
deira do parto humanizado.  

Marcus Cirillo está em 
Barretos desde a última terça-
feira (9), coordenando pesso-
almente todos os preparativos 
das duas sessões do stand up 
que faz neste sábado, dia 13 

Sala 01 - SUPERAÇÃO O MILAGRE DA FÉ - DUBLADO
DRAMA - 10 Anos - Duração: 116minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h30
Sala 01 - DE PERNAS PRO AR 3 – NACIONAL
COMÉDIA - 14 Anos - Duração: 109minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 17h - 19h20 - 21h30
Sala 02 – AFTER - DUBLADO
ROMANCE - 14 Anos - Duração: 105minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h35 - 21h15
Sala 02 - DUMBO - DUBLADO
AVENTURA -  10 Anos - Duração: 112minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h15
Sala 02 - SUPERAÇÃO O MILAGRE DA FÉ - LEGENDO
DRAMA - 10 Anos - Duração: 116minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h45
Sala 03 - DE PERNAS PRO AR 3 - NACIONAL
COMÉDIA - 14 Anos - Duração: 109minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h
Sala 03 - SHAZAM! 3D – DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 132minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h15 - 19h - 21h45

Já se vão oito anos desde que 
Alice Segretto (Ingrid Guimarães) 
estreou nas telas para apresentar sua 
empresa de produtos eróticos femini-
nos, a Sexy Delícia. Agora, viajando 
o mundo a trabalho e com os filhos 
crescendo, a mãe workaholic precisa 
enfrentar uma nova oponente. Esse 
é o plot de “De Pernas pro Ar 3”, que 
estreou na última quinta, dia 11, com 
a pretensão de ser tão grande quanto 
o último da franquia, que chegou a ser 
líder de bilheteria em duas semanas 
de exibição, entre 2012 e 2013. Na 
trama Alice decide entregar os negó-
cios para sua mãe (Denise Weinberg) 
e voltar sua atenção à família, mas se 
sente ameaçada por Leona (Samya 
Pascotto), que não só traz novidades 
tecnológicas para o mercado erótico 
como rouba o coração de seu filho, 
Paulinho (Eduardo Melo).

“De Pernas pro Ar 3” estreia no Centerplex em Barretos 

Parte do elenco que integra o espetáculo 
“A Paixão de Christo 2019” participou de 
uma ação de divulgação da peça durante as 
atividades do Circuito Sesc de Artes 2019, 
realizado na Praça Francisco Barreto, no 
último dia 5. Caracterizados com o figurino 
assinado por Fernanda Fernandes, os atores 
Osni Pinheiro, Giovana Zagolim, Fabiana Za-
golin, Vitória Ferreira, Elviara Viana, Reinaldo 
Costa, Samir Karnib, Paulo Roberto Araújo, 
Antônio Caroni, Cleber Caroni e Ricardo Sil-
va, conversaram com o público, convidando 
a todos para a realização do espetáculo. 
Mais de 40 atores participam da encenação, 
marcada para este domingo, 14 de abril, a 
partir das 19h30, no Recinto Paulo de Lima Correia. Vale a pena prestigiar!!!

Um grupo de empresários e profissionais liberais de Barretos participou da missão empresarial do 
Sebrae-SP para visitar a Feicon Batimat, principal feira do varejo da construção civil, em São Paulo. A 
missão faz parte do cronograma do Programa de Capacitação voltado para os serviços da construção 
civil, que inclui cursos e ações para promover a melhoria na gestão, eficiência, produtividade e acesso a 
mercados. A viagem contou com a participação de 21 empresários e 15 profissionais liberais, e foi realizada 
em parceria com a Casa dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos e o Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA). A Feicon é um evento referência por ser considerado uma plataforma de inspiração, 
conhecimento e relacionamento para seus visitantes. O espaço é dividido entre 700 empresas expositoras 
agrupadas em quatro macro setores: acabamentos, estruturas, instalações e externos. Vale registro!!!

Por meio de uma parceria com a Vale do Turismo, as 
candidatas e candidatos a Miss & Mister Rodeio Brasil 2019 
estarão na Estância Turística de Olímpia, município vizinho 
a Barretos, nos dias 04 e 05 de julho. Os participantes se-
rão recepcionados por autoridades da cidade e acolhidos 
em estabelecimentos comerciais que oferecerão café da 
tarde, hospedagem e jantar. Os candidatos e candidatas 
se hospedarão no Mirante Praia Hotel, onde passarão 
por entrevistas e, no dia 5 de julho, participarão da prova 
de melhor corpo no ambiente da praia artificial, todo es-
tilizado como a famosa praia de Ipanema. Nesta prova, 
as candidatas desfilarão vestindo biquínis produzidos por 
Natália Girardi Ateliê. Já os candidatos usarão sungas de 

Di Paula Moda Íntima. A final do concurso vai acontecer no dia 6 de julho, a partir das 18 horas, na praça 
de alimentação do North Shopping Barretos. A entrada é franca. O concurso Miss & Mister Rodeio Brasil é 
uma realização da Agência Milton Figueiredo de Barretos, com produção de R Costa Produções e Vale do 
Turismo, patrocínios do Mirante Praia Hotel de Olímpia, Di Paula Moda Íntima e Natália Girardi Ateliê. Conta 
com o apoio do North Shopping Barretos, TMG, Marcelo Ortale Moda Country, Café & Bristô Barak e Dat 
Badan Restaurante, além de parcerias com Wilson Som e Luz, JF Soluções Digitais, Botequim do Chopp, 
Tonan Artes Médicas, Márcio Oliveira Produções Fotográfica, Palace Hotel e Pageant Vote do Hong Kong. 
(No click de Jean Teixeira, João Vítor Pedro e Tatiana Soares, Mister e Miss Rodeio Brasil 2018)

Com slogan “Para todas as Mães, um 
só shopping”, north Shopping inicia 

mais uma campanha de sucesso
Consultora materna estrela campanha do Dia das Mães do centro de compras barretense

Show beneficente para o humorista Marcus 
Cirillo acontece neste sábado no Parque do Peão

de abril, na Arena do Estádio 
do Parque do Peão. 

Os dois espetáculos resultarão 
no primeiro DVD do humorista, 
“Do inteiro para o mundo”, e 
toda a renda obtida na venda de 

ingressos será destinada ao Hospi-
tal de Amor. Além disso, parte da 
renda obtida no bar montado no 
parque será doada à Santa Casa de 
Misericórdia de Barretos. 

Marcus Cirillo antecipou 
que escolheu Barretos, mais 
especificamente a arena de 
rodeios do Parque do Peão, por 
considerar a cidade “a capital do 
interior”, em função da realiza-
ção do maior evento do país em 
homenagem à cultura sertaneja. 

A primeira sessão do stand 
up começa às 20 horas e a se-
gunda às 22 horas. Os ingressos 
foram vendidos somente até 
nesta sexta, dia 12, porque 
na hora do evento não haverá 
bilheteria, para garantir a qua-
lidade da produção do DVD e 
o conforto da plateia, que será 
acomodada em mesas e cadei-
ras montadas no meio da arena. 

A noite conta ainda com 
show da dupla Filipe & Thiago, 
animando o lounge montado, 
exclusivamente, para a platéia 
das duas sessões. Uma apresen-
tação pocket será no intervalo 
entre as sessões e o show com-
pleto, após a segunda sessão. 
(Na foto, Marcus Cirillo visi-
tando Chapéus Barretos)

“Como eu mesma passei por 
muitas dificuldades para ama-
mentar minha filha Alice, resolvi 
me especializar profissionalmen-
te para ajudar outras mães. Nos 
cursos que eu dou eu abordo a 
maternidade nua e crua, porque 
eu acredito que o melhor item 
do enxoval para a vida toda dos 
filhos é a informação”, conclui.

A campanha  “Para todas 
as Mães, um só shopping” 
estrelada por Sarah e seus dois 
filhos divulga um dos melho-
res períodos de venda do ano 
do North Shopping Barretos, 
que começa no dia 20 de abril 
e vai até 12 de maio. 

Nela, a campanha, cada R$ 
100,00 em compras nas lojas do 
shopping equivalem a um cupom 

para concorrer no sorteio do dia 
13 de maio, às 17 horas, de uma 
moto BIZ 110i, com partida elé-
trica, injeção eletrônica, motor 
OHC a gasolina, modelo 2019, 
com valor de  R$ 8.800,00. 
Nas compras realizadas na ter-
ças, quartas e quintas-feiras, os 
clientes ao trocarem seus cupons 
recebem em dobro. 

As fotos da campanha foram 
realizadas pelos fotógrafos Na-
than Almeida e Ana Júlia, na casa 
da arquiteta Bia Gadia. A pro-
dução de  cabelo e maquiagem 
ficou por conta dos profissionais 
do Dona Flor Estética e Beleza. A 
Arlete In Shopping vestiu Sarah, 
os acessórios são de Camila Jóias 
Folheadas e a Kaká Kids vestiu 
a Alice e o João.

Elenco de “A Paixão de Christo 2019” realiza 
ação durante Circuito Sesc de Artes 2019

Empresários e profissionais visitam feira de construção civil

Estância Turística de Olímpia receberá os participantes 
do concurso Miss & Mister Rodeio Brasil 2019

A última quarta-feira, 
dia 10, foi só de festa 
para o adorável Lucas 
Gabriel, que marcou 
seus 6 aninhos de vida 
e de muita farra. Ao 
lado do paizão Rodrigo 
Andrade, de amiguinhos 
e de todos os familiares, 
ele recebeu muitos 
paparicos, chamegos e 
carinho especial, além, 
é claro, do tradicional 
"Parabéns a Você". A 
coluna registra momento 
descontração de Lucas 
com o paizão Rodrigo, 
desejando muita paz, 
saúde, alegrias e felici-
dade total. Parabéns!!!
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O Tribunal de Contas da 
União (TCU) concluiu a análise 
técnica sobre a renovação ante-
cipada do contrato de concessão 
da malha ferroviária paulista. 

A análise realizada pela 
Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Portuária e Fer-
roviária não colocou grandes 
obstáculos à assinatura de um 
termo aditivo, que foi finaliza-
da no último dia 28 de março.

Os técnicos do tribunal ana-
lisaram e entenderam não haver 
“qualquer indício de que os es-
tudos ora em análise estejam em 
desconformidade com a política 
pública concernente ao transpor-
te ferroviário”. Agora o próximo 
passo é a manifestação do Mi-
nistério Público de Contas e, em 
seguida, o processo seguirá ao 

relator do TCU para que seja ana-
lisado e apreciado por todos os 
ministros do tribunal em plenário.

Os investimentos na malha 
ferroviária paulista deverão ul-
trapassar R$ 6 bilhões e de acor-
do com parecer técnico aprova-
do pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), 
após assinatura do contrato de 
concessão, o cronograma da 
Concessionária Rumo é para 
que a recuperação e moderniza-
ção do ramal Pradópolis-Barre-
tos-Colômbia ocorra no segun-
do ano, com um investimento 
de R$ 32 milhões.

O ramal Pradópolis-Bar-
retos apresenta uma extensão 
de 138 quilômetros e o ramal 
Barretos-Colômbia conta com 
47 quilômetros.

É uma boa notícia para a re-
gião de Barretos na questão lo-
gística, pois o ramal a ser recupe-
rado chega até o Porto de Santos. 
Além do mais, o custo do frete 
cobrado pelas operadoras nas 
ferrovias, é mais barato em rela-
ção ao transporte rodoviário”, co-
mentou o vereador Paulo Correa, 
que acompanha de perto o traba-
lho para a recuperação da malha 
ferroviária em Barretos e região. 

“Agradeço ao deputado fe-
deral e presidente da Frente Par-
lamentar Mista de Infraestrutura 
Viária e Mobilidade Urbana, 
Márcio Alvino (PR), pelo empe-
nho e acompanhamento de todo 
o processo de renovação anteci-
pada do contrato de concessão 
da malha ferroviária paulista”, 
acrescentou Paulo Correa.

A Tereos, segunda maior 
produtora mundial de açú-
car, abre inscrições para o seu 
programa de estágio Jovens 
Talentos na última quinta-
feira (11). São 50 vagas para 
atuar em uma das sete unida-
des localizadas no noroeste 
paulista, nas cidades de Co-
lina, Guaíra, Olímpia, Pitan-
gueira, Severínia e Tanabi.

Nesta edição, o programa 
está ainda maior, oferecendo 
oportunidades para estudantes 
de ensino superior de diversas 
áreas, de Humanas a Exatas, 
como Administração, Agrono-
mia, Comércio Exterior, Conta-
bilidade, Economia, Engenha-
ria Agronômica, Engenharia 
Agrícola, Engenharia Química, 
Engenharia de Alimentos, En-
genharia Ambiental, Engenha-
ria Elétrica, Engenharia Ele-
trônica, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Mecatrônica, En-
genharia de Produção, Publici-
dade, Comunicação Social, Re-
lações Internacionais, Química 
e Nutrição/Alimentos.

 Os requisitos para os can-
didatos são inglês ou francês 
em nível intermediário, domí-
nio de ferramentas de infor-
mática e disponibilidade para 
estagiar seis horas por dia, de 
segunda a sexta-feira, nas áre-
as de Supply Chain, Negócios 
Agrícolas, Agrícola, Indús-

O prefeito Guilherme Ávila 
recebeu na última terça-feira 
(9), em seu gabinete, o Troféu 
Acampamento dos Desbra-
vadores, entregue pelo pastor 
Udolcy Zukowsky, coordena-
dor do evento realizado pela 
Igreja Adventista, em Barretos.

O troféu, alusivo ao acam-
pamento, foi entregue junto 
com uma Bíblia, distribuída e 
utilizada pelos participantes. 
O pastor agradeceu, mais uma 
vez, o apoio da prefeitura e 

elogiou a infraestrutura da ci-
dade para sediar o evento, que 
aconteceu no Parque do Peão.

“Este troféu, que foi en-
tregue para todos os Clubes 
Desbravadores participantes 
do acampamento, num total de 
2.332, entregamos também para 
diretoria do Clube Os Indepen-
dentes, junto com a Bíblia, que 
teve 200 unidades. Somos mui-
to gratos a toda cidade pela aco-
lhida”, afirmou Zukowsky.

O pastor disse que Barretos 

está apta a receber novamente o 
evento. “Sou um grande defensor 
de voltamos aqui, por tudo que o 
município nos oferece de infra-
estrutura e condições para as ati-
vidades”, destacou, enfatizando 
que 75% dos desbravadores da 
América Latina estão no Brasil.

Guilherme Ávila elogiou 
tão grandioso evento e frisou 
que Barretos sempre estará de 
braços abertos para receber 
o acampamento e acolher os 
desbravadores.

Município de Interesse Tu-
rístico do Estado de São Paulo, 
Barretos esteve presente entre 
os mais de 600 expositores da 
WTM Latin America 2019, rea-
lizada entre os dias 2 e 4 de abril, 
na capital paulista, reunindo em-
presários do turismo de mais de 
50 países interessados no Brasil 
como destino de viagens. 

Uma das maiores feiras 
da América Latina, a WTM 
apresentou as novidades do 
mercado turístico dos princi-
pais destinos no mundo, no 
Expo Center Norte.

A prefeitura de Barretos, 
representada pela secretaria 
municipal de Turismo, apre-
sentou toda a “Região Tu-
rística Águas Sertanejas” no 
evento, junto com outras regi-
ões, divulgando o turismo do 
estado de São Paulo. 

O Ministro do Turismo e 

Paulinho 1001 e Leandro da Secretaria de Turismo de Barretos, 
com Vanilson, coordenador de Turismo Estado São Paulo

Tereos abre inscrições para programa de estágio 2019
tria, Comercial, Processos de 
Transformação, entre outras.

 O programa terá início em 
agosto e com uma duração de 
11 meses. Entre os benefícios 
estão bolsa-auxílio, plano de 
saúde, seguro de vida, trans-
porte, refeições na empresa e 
vale-alimentação.

“A cada ano, nosso progra-
ma de estágio vem atraindo 
mais jovens candidatos. Em 
2018, o número de inscritos 
triplicou em relação ao ano an-
terior. Foram mais de 9,5 mil 
inscritos e 48 estagiários foram 
contratados para atuar até ju-
lho deste ano”, informou Rui 
Carvalho, gerente-executivo de 
Desenvolvimento Humano e 
Organizacional da Tereos. 

“Deste total, 13 já foram 
efetivados pela empresa. É 
muito gratificante contribuir 
com o desenvolvimento destes 
profissionais e saber que esta-
mos agregando à nossa equipe 
jovens cheios de garra para 
inovar.”, afirmou Carvalho.

InscrIção
Para se inscrever, os in-

teressados deverão acessar o 
portal www.vagas.com.br/tere-
os_jovenstalentos clicar no link 
“Programa Jovens Talentos”. O 
processo seletivo será compos-
to por provas on-line de racio-
cínio lógico, idiomas (inglês 
ou francês) e conhecimentos 

gerais, além de dinâmicas de 
grupo e entrevistas presenciais.

TCU dá aval à rumo para renovação 
antecipada de contrato de concessão 

da malha ferroviária paulista

Prefeito de Barretos recebe Troféu 
acampamento dos Desbravadores
Homenagem foi entregue pelo pastor Zukowsky na última terça-feira

Barretos presente na WTM latin america 2019

o Secretário Estadual de Tu-
rismo passaram pelo estande 
barretense, além de outras 
autoridades e profissionais do 
trade turístico.

“Foi uma oportunidade 
incrível de mostrar que Bar-
retos tem turismo o ano in-
teiro e que, além de Barretos, 
a Região Águas Sertanejas 

oferece muitas outras opções 
de passeios, com os outros 11 
municípios vizinhos, aumen-
tando assim a permanência do 
turista em nossa região”, co-
mentou o locutor, Paulo Cé-
sar Lopes, “Paulinho 1001”, 
técnico em turismo da secre-
taria de Barretos, presente em 
todos os dias do evento.
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Barretense faz doação de caixas de chocolate na Vila dos PoBres
O barretense Hendrigo Leme levou uma doação de 60 caixas de bombons para os idosos atendidos 

na Vila dos Pobres (asilo). As doações foram recebidas pela nutricionista da entidade, Gabriela Benedetti.

estado de alerta
No Hospital de Amor, Ana Paula Borges infor-

mou ontem que o estoque de sangue atingiu estado 
de alerta, com baixa quantidade. A maior urgência 
é para sangue tipos O e A, positivo e negativo.

Banheiro PúBlico
Estado de um dos banheiros localizado na 

praça da Região dos Lagos. Está todo quebrado, 
sujo e cheio de entulhos. Segundo barretenses, 
a situação fica ainda pior devido ao mau cheiro. 

Marido e ex-secretária 
MuniciPal de 

Barretos são Presos
A ex-secretária de Administração 

de Barretos, Adriana Nunes Ramos So-
prano, e o seu marido, Rafael Soprano, 
foram presos nesta semana, durante a 
Operação Partilha, deflagrada pela 
Polícia Civil e o Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) do Ministério Público.  
Segundo o Gaeco e a Polícia Civil, o 
casal é suspeito de liderar um esquema 
de fraudes em holerites dos servidores 
municipais, que desviou ao menos 
R$ 11 milhões dos cofres públicos. A 
Justiça decretou ainda o bloqueio de 
imóveis e contas bancárias do casal. 
Um veículo, duas pistolas, munições, 
documentos, computador e relógios de 
luxo foram apreendidos.
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Espetáculo "a Paixão de Cristo 2019" acontece 
neste domingo no recinto Paulo de lima Correia

A Paixão de Cristo 2019 
será apresentada neste domin-
go, 14 de abril, Domingo de 
Ramos, às 19h30, no Recinto 
Paulo de Lima Correia, com 
entrada gratuita. Antes do 
espetáculo será realizado um 
ato ecumênico celebrado pelo 
bispo diocesano de Barretos, 
dom Milton Kenan Júnior, 
e pelo pastor André Ribeiro 
de Mendonça, representando 
o Conselho de Pastores do 
Município.

Com roteiro inédito de Mil-
ton Figueiredo, o espetáculo 
tem direção executiva do se-
cretário municipal de Cultura, 
João Batista Chicalé, produção 
executiva de Sueli Fernandes, 
direção artística de Reinaldo 
Costa e assistência de direção 
de Alexandre Tarasinsky.

A produção 2019 é estre-
lada por mais de 40 atores de 
Barretos e um de Bebedouro, 
que participam voluntaria-
mente, entre estreantes e ex-

perientes, com destaque para 
a participação de diversas 
famílias que, juntas, integram 
o elenco do espetáculo.

A Paixão de Cristo 2019 é 
produzida de acordo com os 
moldes tradicionais da histó-
ria, encenados por gerações 
em todo o mundo, mas o texto 
deste ano conta com cenas 
extra-bíblicas; entre elas, o 
diálogo de Adão e Eva após a 
expulsão dos dois do paraíso; 
os milagres com a filha de 

Jairo e a Mulher hemorrágica; 
os acontecimentos que sucede-
ram as três negações de Cristo 
por Pedro; a forma como Ma-
ria soube da traição de Judas 
e da prisão de Jesus; o destino 
dos apóstolos e o momento em 
que Jesus aparece para Tomé. 

No roteiro deste ano o 
público também pode esperar 
fortes emoções no momento 
da ascensão, que está diferente 
de todos os textos do autor, 
escritos anteriormente.

Após anunciar Simone & 
Simaria como Embaixadoras 
da Festa do Peão de Barretos, 
o clube Os Independentes 
confirmou o início da venda 
de ingressos para a 64ª edição 
do evento, que acontece entre 
15 e 25 de agosto. 

Os valores do primeiro lote 
variam de R$ 15 a R$ 1.190, 
dependendo do acesso: arena, 
camarotes, área VIP e camping. 

Assim como no ano passa-
do, os organizadores lançam 
os convites antes mesmo de 
anunciar a programação com-
pleta de shows. O objetivo da 
venda antecipada de ingressos 
é que os compradores tenham 
mais tempo para se programar. 

Estudantes com carteiri-

nha ou documento escolar 
original, idosos com idade su-
perior a 60 anos, professores 
das redes municipal e estadual 
(com carteira funcional ou ho-
lerite), pessoas com necessi-
dades especiais (com carteira 
de comprovação) e jovens 
de 15 a 29 anos inscritos no 
Programa ID Jovem, podem 
pagar meia entrada. 

A grade musical deve reunir 
cerca de 150 shows, além das 
competições de rodeio, com a 
participação dos maiores peões 
brasileiros e do exterior, em 11 
dias de evento. A programação 
completa da festa deverá ser 
divulgada nos próximos dias. 
Mais informações no site de 
Os Independentes.

Arena da Festa do Peão de Barretos no Parque do Peão
 (Foto: Mateus Rigola/G1/Arquivo)

Festa do Peão de 
Barretos 2019 
inicia a venda 

online de ingressos
Primeiro lote custa de R$ 15 a R$ 1.190
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ESPAÇO
INFANTIL

IMPORTANTE

Olá pessoal. Hoje falare-
mos um pouco sobre introdu-
ção alimentar. Existem muitas 
dúvidas em torno desse assun-
to, mas no fim é muito simples.  

Hoje quem escreveu a coluna 
com a minha supervisão foi a 
aluna do quinto ano de Medici-
na, Izadora Raduan Brigo (foto).

A princípio, não podemos 
esquecer que os bebês devem 
receber exclusivamente leite 
materno ou fórmula infantil 
até os 6 meses de idade. 
Nesse período não há neces-
sidade de fornecer nem água 
(somente se orientado pelo 
pediatra) e nem chá.

A introdução alimentar é 
um complemento ao leite ma-
terno que deve ser iniciado a 
partir dos 6 meses de vida ou 
de acordo com a orientação 
do seu pediatra. Sempre de 
forma lenta e gradual.

Como iniciar a 
introdução alimentar?
#1 - Sempre que for oferecer 

um alimento pela primeira vez, 

o que meu bebê pode comer?
9 dicas para a introdução alimentar

ofereça-o separado dos outros, pois, 
se ocorrer alguma reação alérgica 
você saberá qual o alimento que 
a ocasionou. Algumas crianças 
podem ter alergia alimentar, e po-
dem ter reações inesperadas a um 
determinado alimento. 

#2 - Não existe nenhum 
alimento certo para iniciar a 
introdução alimentar. Mas deve 
conter todos os tipos de classes 
alimentares em cada refeição.
• Hortaliças: composta pelas 
verduras (alface, espinafre, 
acelga, almeirão, couve, repo-
lho, rúcula e escarola). E pelos 
legumes (cenoura, beterraba, 
abóbora, chuchu e berinjela)
• Tubérculos ou cereais (são 
ricos em carboidratos): ba-
tata, mandioca, inhame, arroz, 
aveia e trigo.
• Leguminosas: feijão, lentilha, 
ervilha, grão de bico e a soja.
• Proteína animal: carnes e ovo.

#3 - Os alimentos devem 
ser cozidos o suficiente para ter 
uma consistência macia e fir-
me, o suficiente para amassar 

com o garfo. Lembre-se: não 
há necessidade de acrescentar 
leite para formar o purê, pois 
isso pode mascarar o sabor real 
do alimento, além de leite de 
vaca ser contraindicado antes 
do primeiro ano de vida.

#4 - Nunca bata a comida 
no liquidificador ou passe na 
peneira. Isso fará com que a 
comida vire uma papa sem 
textura e cor originais, além de 
perder todas as fibras. A criança 
precisa perceber as diferenças 

de texturas, cor, cheiro e sabor. 
Se isso não ocorrer, a criança 
pode ter dificuldades em aceitar 
os alimentos depois.

#5 - Não há necessidade de 
acrescentar sal nos alimentos. 
O paladar da criança não está 
acostumado com gostos fortes 
como o nosso.

#6 - Em relação às frutas, 
dê preferência às orgânicas. 
Sempre as lave muito bem por 
conta dos agrotóxicos. 

#7 - Sempre tire sementes e 
caroços. Já as cascas, algumas 
vezes devem ser mantidas como 
no caso da maçã, uva ou moran-
gos, pois além de vitaminas pos-
suem micronutrientes impor-
tantes para a saúde da criança. 
Sempre com a segurança de que 
a criança não engasgue. Então 
inicialmente, raspe ou amasse as 
frutas e na medida que a criança 
aceitar melhor e deglutir melhor, 
aumente os pedaços e libere as 
cascas com segurança.

#8 - Para oferecer carnes, 
comece com a carne moída 

com purês ou molhos (de to-
mate natural, por exemplo), 
frango desfiado bem molinho, 
como de canja e peixe. Prefira 
sempre os frescos, tipo filé e 
sem espinhos, daqueles que 
desmancham facilmente.

#9 - Aumente a consis-
tência do alimento conforme 
a criança cresce, e comece 
introduzir pedaços assim 
que possível. A criança deve 
comer a comida da família 
por volta de 1 ano de idade.

Você já sabe que ter coles-
terol LDL (conhecido como 
colesterol ruim) em níveis 
altos coloca o coração em ris-
co. Mas e se os níveis forem 
baixos demais?

Um novo estudo, publicado 
no periódico Neurology, des-
cobriu que as mulheres que 
têm níveis de colesterol LDL 
de 70 mg/dL ou menor podem 
ter duas vezes mais chances de 
ter um AVC (acidente vascular 
cerebral) do que mulheres com 
níveis de colesterol LDL alto.

A pesquisa apontou, ainda, 
a mesma relação para mulhe-
res com os níveis mais baixos 
de triglicérides, uma gordura 
encontrada no sangue.

Como o esTudo 
foi feiTo

O estudo mediu todos os 
diferentes níveis de colesterol e 
triglicérides de 27.937 mulhe-
res com 45 anos e em seguida, 
analisaram os registros médi-
cos para descobriram quantas 
delas tinham histórico de AVC, 
identificando 137 pacientes.

Após considerarem fatores 
que poderiam afetar o risco 
de acidente vascular cere-
bral, como idade, tabagismo, 
pressão alta e tratamento com 
medicamentos para baixar o 
colesterol, os pesquisadores 
concluíram que mulheres com 
colesterol LDL muito baixo 

Ter colesterol muito baixo aumenta 
risco de aVC em mulheres, diz estudo

foram 2,2 vezes mais propensas 
a ter um derrame hemorrágico.

ResuLTados
De acordo com Pamela 

Rist, principal autora da pes-
quisa, mulheres com colesterol 
LDL ou triglicérides baixos 
devem ser monitoradas por 
seus médicos para outros fato-
res de risco de AVC que podem 

ser modificados, como pressão 
alta e tabagismo, a fim de redu-
zir as chances do quadro.

"Além disso, pesquisas adi-
cionais são necessárias para de-
terminar como diminuir o risco 
de AVC hemorrágico em mulhe-
res com LDL muito baixo e tri-
glicerídeos baixos", informou, de 
acordo com o site Science Daily.
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ZOOOMMM....  Para as princesas Idaliana 
Anastácio Rodrigues, que completou na quarta-
feira (10) os seus 04 anos, e a irmã Isadora festeja 
amanhã (14), seu 1° aninho. Para a felicidade dos 

pais corujas Leonardo e Lilia. Parabéns!!!

O sucesso da franquia Sex Delícia faz 
com que Alice (Ingrid Guimarães) rode o 
mundo, visitando os mais diversos países 
em uma correria interminável. Sem tempo 
para se dedicar à família, quem assume a 
casa é seu marido João (Bruno Garcia), que 
cuida dos filhos Paulinho (Eduardo Mello) 
e Clarinha (Duda Batista), de apenas seis 
anos. Cansada de tanta agitação, Alice 
decide se aposentar e entregar o comando 
dos negócios à sua mãe, Marion (Denise 
Weinberg). Porém, o surgimento de Leona 
(Samya Pascotto), uma jovem competidora, 
faz com que mude seus planos.

Linda e cheia de charme.... 
Na segunda-feira (15), Kelly 

Santos recebe os cumprimentos 
por completar mais um ano de 
vida!! E, claro, com paparicos 
dos filhos Duda e Rodrigui-
nho, e do namorado Mateus. 

Tudo de Bom Kelly!!!

Ontem (12), todos 
os flashes estavam 
voltados para o cabe-
leireiro Edi Barbosa, 
que comemorou mais 
uma primavera e 
recebeu o carinho de 
todas as suas clientes e 
familiares. Em especial 
da mamãe Olga. Para-
béns, Edinilson!!!

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA!!  
Na última terça-feira (9), Felipe Augusto Dias comemorou 
mais um aniversário e na quinta-feira (11) foi a vez de sua 

irmã, Carolina Dias, festejar mais um ano na folhinha. 
Para a alegria dos pais Mazinho e Cristiane. Parabéns!!

O Artista Plástico, Renato 
Amisy, comemora na 

terça-feira (16), mais um 
aniversário ao lado da mamãe 

Leila. Felicidades!!

DESTAQUE!! Hoje os holo-
fotes estarão voltados para a 
advogada, Karina Pires de Ma-
tos Domarascki, que comemora 
mais um aniversário ao lado 
dos amores de sua vida... As 
princesas Beatriz e Eduarda, e o 
marido Vinícius. 
Felicidades 
Sempre!!
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A equipe do Barretos EC 
está praticamente definida para 
o jogo contra o Esporte Clube 
Noroeste, neste sábado, dia 13, 
às 18 horas, no Estádio Alfredo 
de Castilho, em Bauru. Sob o 
comando do treinador Ricardo 
Moraes, a equipe, desde a última 
terça-feira, realizou treinos, táti-
co e técnico, em dois períodos.

O gerente de futebol, Luiz 
Eduardo Cortillazzi, “Luizão”, 
confirmou os treinamentos até 
nesta sexta, dia 12, quando 
teve início a concentração já 
pensando neste segundo jogo 

Após Cuca confirmar que 
Pablo está fora do São Paulo 
no primeiro jogo da final do 
Paulistão, neste domingo (14), 
às 16 horas, no Morumbi, o 
treinador promoveu um treino 
com apenas 15 minutos de 
imagens liberadas à imprensa.

A ideia do técnico foi es-
conder uma possível mudança 
no ataque Tricolor. Com a 
ausência de Pablo, Cuca tem 
algumas possibilidades para 
escalar o time titular.

Ele pode manter a escala-
ção que enfrentou o Palmei-
ras, no jogo de volta da se-
mifinal; sacar Everton Felipe 
do time titular e promover a 
entrada de Gonzalo Carneiro 
ou promover a entrada de 
Nenê no meio de campo e tirar 
Everton Felipe. 

Hernanes deve voltar ao 
banco de reservas após se 
recuperar de uma lesão na 
coxa. Os recém-contrata-
dos Pato, Tchê Tchê e Vitor 

Bueno não estão inscritos 
no Paulistão.

A primeira partida da final 
entre São Paulo e Corinthians 
terá transmissão ao vivo da TV 
Globo para o estado de São 
Paulo com narração de Cléber 
Machado e comentários de 
Caio Ribeiro e Casagrande. 

O Premiere transmite ao 
vivo para todo o Brasil com 
Milton Leite, Maurício Norie-
ga e Ricardinho. (Com infor-
mações do globoesporte.com)

O presidente do Corin-
thians, Andrés Sanchez, garan-
tiu nesta sexta-feira (12), que 
o time não entrará em campo 
se algum vidro do ônibus da 
delegação for quebrado por 
torcedores do São Paulo na 
chegada ao Morumbi. 

"Primeiro que todas as 
vezes que vamos jogar lá é 
apedrejado o ônibus. Sempre 
fomos muito bem tratados no 
Morumbi. Nunca teve proble-
ma nenhum. O problema é a 
chegada, que tem alguns imbe-
cis que fazem isso. Desta vez, 
se jogarem pedra e quebrar o 
vidro, realmente não vamos 
jogar", prometeu Andrés, du-

rante entrevista coletiva, no 
CT Joaquim Grava.

O Corinthians enviou na 
quarta-feira (10) um ofício à 
Polícia Militar de São Paulo, ao 
Ministério Público, à Federação 
Paulista de Futebol e ao São 
Paulo comunicando a decisão.

A PM e os clubes partici-
param de uma reunião nesta 
sexta-feira para discutir a 
segurança das equipes para 
a primeira decisão. No fim 
da coletiva, Andrés Sanchez 
reforçou que o Corinthians 
não jogará caso algum vidro 
seja quebrado.

"Estou avisando: se que-
brarem vidro do ônibus, o 

Corinthians não vai jogar. 
Agora, se jogarem uma pedra 
no ônibus. Também não vamos 
ser tão radicais. Agora, se que-
brar um vidro, o Corinthians 
não entra em campo".

Favoritismo
Andrés Sanchez apontou o 

São Paulo como o favorito no 
confronto das finais.

"Pelos três últimos jogos 
que fizemos e pelos três últimos 
do São Paulo, o São Paulo é o 
favorito. Temos de jogar muita 
bola para ganhar do São Paulo 
pelos três ou quatro últimos 
jogos. É a realidade, não adian-
ta tapar o sol com a peneira", 
finalizou Andrés Sanches.

Jogadores do São Paulo fazem aquecimento no CT da Barra Funda (Foto: Marcelo Hazan)

Treino do Corinthians nesta sexta-feira (Foto: Bruno Cassucci)

O diretor do BEC, José Reinaldo Bor-
ges, informou que haverá um ônibus ou até 
mais de um, para levar os torcedores do 
Touro do Vale interessados em apoiar o clu-
be, em Bauru, no Estádio Alfredo Castilho, 
neste sábado, dia 13, às 18 horas. Segundo 
o dirigente, os interessados devem entrar 
em contato na Drogamix ou com o diretor 
Ernande.  Outras informações no telefone 
99708-4834. “O torcedor terá apenas a 
despesa com o pagamento da entrada no 
Estádio”, afirmou José Reinaldo.

BEC define equipe para 
enfrentar o noroeste neste sábado

de quartas de finais do Paulis-
tão da Série A3.

O BEC venceu o primeiro 
jogo no Estádio Fortaleza. A 
vitória sobre o Noroeste foi 
pelo placar de 2 a 1 com gols 
de Anderson Magrão e João 
Henrique para o BEC, enquan-

to Júnior fez para o Noroeste.
Com a vitória do BEC, a 

equipe do Barretos EC tem 
agora a vantagem de jogar pelo 
empate em Bauru, por qualquer 
resultado ou até por uma vitória 
simples. Em caso de derrota, 
classifica a equipe do Noroeste.

Ônibus levará torcedores até Bauru

Sem Pablo, São Paulo fecha 
treino tático na preparação 
para encarar o Corinthians

andrés diz que Corinthians não 
jogará primeira final se vidro do 
ônibus for quebrado no Morumbi

Presidente do Corinthians aponta São Paulo como favorito ao título


