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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 954,00 
R$  20,14

VALORES EM 15 DE JUNHO

R$  3,727
Dólar Comercial Venda R$  3,730

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Segundo Caderno - PÁGINA 4

A secretária municipal de Assistência Social, Cármem Bordalho, 
confirmou para o período de 19 (próxima terça-feira) a 23 de junho, 
a Semana Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, com o 
tema “Chega de Trabalho Infantil”. Visando um trabalho contínuo 
e integrado em busca da erradicação do trabalho infantil, durante os 
trabalhos, será nomeada novamente em Barretos, a Comissão Muni-
cipal de Erradicação do Trabalho Infantil. O evento oferece Oficina 
Mitos e Verdades Sobre o Trabalho Infantil, palestra “Trabalho Infantil 
Mitos e Verdades: A Importância da Aprendizagem” e  mobilização 
e panfletagem no próximo sábado, dia 23, às 9 horas, no Calçadão. 

A Associação Beneficente Nossa Senhora do Rosário está com as inscrições abertas para diversos cursos e 
atividades voltados para crianças, adolescentes e idosos. Para crianças e adolescentes com idades entre 4 e 
17 anos, a associação oferece as atividades de Capoeira e Zumba, além de cursos de Violão, Inglês, Informática 
e Pintura e Biscuit. Para a terceira idade, idosos com idade acima de 60 anos, a associação oferece cursos de 
Violão, Patchwork, Crochê, Bordado, Artesanato em Pedraria, Inglês e Informática, além de atividades de Oficina 
Resgatando a História, Oficina da Memória, Lian Gong, Fisioterapia Funcional, Alongamento, Dança de Salão, 
Dana Sênior, Zumba e Yoga. Os cursos e atividades são gratuitos e ministrados na sede da associação, localizada 
na Rua Dr. Riolando Prado, nº 183, bairro Nogueira, e o telefone para mais informações é o (17) 3325-1240.

A prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal de 
Educação irá chamar mais 155 
profissionais no dia 2 de julho, 
para atuarem no Sistema Muni-
cipal de Ensino. Os cargos são 
de professores, coordenadores, 
diretores e supervisor.  

Com essa nova chamada, 
o número de convocados che-
gará a 218 novos profissionais, 
superando o que estava an-
teriormente previsto no TAC 
(Termo de Ajustamento de 
Conduta) estabelecido com 
a Defensoria Pública de Bar-
retos. Os convocados foram 
aprovados em recente concur-
so público da prefeitura. 

Serão 90 professores de 
Educação Infantil,  40 pro-

O Brasil realiza neste sá-
bado (16), mais um treino 
tático antes de sua estreia na 
Copa do Mundo da Rússia. O 
técnico Tite confirmou o time 
que vai enfrentar a Suíça neste 
domingo (17), às 15 horas.

Ficou definido que a equi-
pe que entra em campo será a 
mesma que iniciou o amistoso 

O governo federal a liberação 
de saques de cotas do fundo do 
PIS-Pasep que deve beneficiar 
cotistas de todas as idades, que 
trabalharam entre 1971 e 1988. 
Tem direito ao saque servidores 
públicos e pessoas que traba-
lharam com carteira assinada de 
1971, quando o PIS/Pasep foi 
criado, até 1988. Quem contribuiu 
após 4 de outubro de 1988 não 
tem direito ao saque. A partir da 
próxima segunda-feira (18) até 
o dia 28 de setembro, qualquer 
pessoa titular de conta do PIS/
Pasep ou seu herdeiro podem 
sacar os recursos. Quem puder 
aguardar para resgatar o dinheiro 
a partir de agosto, poderá ganhar 
um pouquinho a mais, pois o re-
ajuste dos valores nas contas para 
o exercício 2017/2018 será feito 
em julho. No exercício passado, 
o reajuste foi de 8%.

O Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE) de Barretos 
deixará de cobrar pela emissão 
de certidões, atestados, petições 
e segundas vias de faturas a partir 
do dia 2 de julho. O novo posi-
cionamento da autarquia ocorreu 
após reclamações por parte de 
munícipes e questionamento da 
Defensoria Pública sobre a co-
brança considerada ilegal. “Eu en-
tendo que era indevida a cobrança 
por conta daqueles dispositivos 
citados”, relatou o defensor, Fábio 
Henrique Esposto. A defensoria 
havia alertado que a legislação 
veda a cobrança de valores para 
emissão de atestados, certidões e 
protocolo de petições.

A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Cármen 
Lúcia, vai assumir provisoria-
mente a Presidência da Repú-
blica na próxima segunda-feira 
(18). Ela vai ocupar o cargo em 
razão de viagens oficiais para o 
exterior do presidente Michel 
Temer, do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (MDB-CE). A asses-
soria da ministra informou que 
ela vai exercer a Presidência da 
República somente na segunda. 
Cármen Lúcia deverá despachar 
do Palácio do Planalto, onde vai 
cumprir os compromissos da 
agenda, que ainda será divul-
gada. Na foto, Cármen Lúcia e 
Michel Temer em abril, quando 
o presidente passou o cargo 
provisoriamente para a ministra 
do Supremo (Foto: Beto Barata/
Presidência da República)

Brasil inicia amanhã o sonho 
da conquista do título da copa

contra a Áustria, no último dia 
10. Dessa forma, o Brasil irá a 
campo em sua estreia na Copa 
do Mundo com Alisson, Da-
nilo, Thiago Silva, Miranda e 
Marcelo; Casemiro; Paulinho, 
Philippe Coutinho, Willian e 
Neymar; Gabriel Jesus.

Foram confirmadas, por-
tanto, duas das principais 

dúvidas em relação à esca-
lação: Thiago Silva no lugar 
de Marquinhos na defesa e 
Danilo como titular na lateral 
direita. Fagner, do Corin-
thians, que costumava ser o 
reserva imediato de Daniel 
Alves, não virou titular no 
time mesmo com o corte do 
jogador do PSG.

Cármen Lúcia 
assume a 

presidência
da República

O grupo Mulheres em Ação 
fez a entrega de alimentos não 
perecíveis e 50 toalhas de banho 
no setor de enxovais da Santa 
Casa de Misericórdia de Barre-
tos, para a responsável pelo setor, 
Michele Barbosa, nesta semana.

As toalhas foram adquiridas 
com a arrecadação feita através 
da venda dos ingressos para a 
palestra “Cirurgia Plástica - 
Mitos e Verdades”, ministrada 

Mulheres em Ação entrega 
alimentos e enxoval para a 

Santa Casa de Barretos

pelo renomado cirurgião plásti-
co, Maurício Barcelos, no dia 8 
de maio, na Câmara Municipal 
de Barretos.

“Somos gratas pela oportu-
nidade de poder ajudar nossa 
Santa Casa na melhoria do 
atendimento e bem estar dos 
munícipes que precisam ser in-
ternados”, comentou, durante a 
entrega, a coordenadora do gru-
po, Raquel Matos Anastácio.

Saque de cotas
do PIS/Pasep
para todas as 

idades começa
na próxima 

segunda-feiraPrefeitura vai convocar 
mais 155 profissionais para 
educação no dia 2 de julho

fessores 1 (salas regulares), 
1 coordenador pedagógico 
para a Educação Infantil, 5 
coordenadores pedagógicos 
para o Ensino Fundamental 
(1º ao 5º Ano), 1 coordena-
dor pedagógico para o En-
sino Fundamental - Área de 
Humanas (6º ao 9º Ano), 1 
coordenador pedagógico para 
o Ensino Fundamental - Área 
de Exatas (6º ao 9º Ano), 1 
coordenador pedagógico para 
o Ensino Fundamental - Área 
de Linguagem e Comunicação 
(6º ao 9º Ano), 1 professor 2 
(Educação Física), 1 professor 
2 (Inglês), 1 professor 2 (Ma-
temática), 1 professor 2 (Por-
tuguês), 11 diretores de escola 
e 1 supervisor de ensino.

As melhores expectativas.... 
Agora é Hexa!!

Qual a sua 
expectativa 

para o Brasil na 
Copa da Rússia?

Copa do Mundo 

Fifa 2018

SAAE não 
efetuará mais 

cobrança a partir 
de 2 de julho

Semana Municipal de Erradicação do Trabalho 
Infantil começa na próxima terça-feira

ROSiCRiS BittENCORtH

Local: Rostov Arena
Arbitragem: Cesar Ramos, 
acompanhado dos auxiliares 

Marvin Torrentera e Miguel Her-
nandez - todos do México

transmissão: TV Globo, Spor-
TV e GloboEsporte.com

tempo Real: GloboEsporte.
com, a partir de 13 horas

SELEçãO BRASiLEiRA 
CONtRA A SUíçA

Associação Rosário oferece atividades e cursos 
gratuitos para crianças, adolescentes e idosos

Segundo Caderno - PÁGINA 1

Cuidado 
com os pets 
durante os 

jogos da Copa

Leia dicas de Lilia Anas-
tácio e Ana Rúbia Tobias, 
médicas veterinárias da IDA-
VET - Clínica Veterinária e Pet 
Shop, de Barretos.
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Departamento Odontológico 
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de Barretos, atendendo também 
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Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

A Copa da Rússia começou. 
O brasileiro, torcedor fanático 
que é, por consequência, deixa a 
maioria dos problemas de lado, 
deixando florescer seu lado 
alegre e participativo, seja em 
casa, com os amigos e vizinhos 
e, porque não, com os compa-
nheiros de trabalho, incluindo aí 
até mesmo os patrões.

Depois que tudo passa, em 
muitos casos, vem o questiona-
mento: será que meu lado tor-
cedor prejudica minha imagem 
profissional? Fomos consultar 
uma especialista sobre o assunto. 

Embora não seja feriado 
oficialmente, o Brasil tem a tra-
dição de "parar" durante a Copa 
do Mundo. Porém, é necessá-
rio prestar atenção em alguns 
pontos, para não correr o risco 
de prejudicar a sua imagem 
profissional, por consequência 
de comportamento inadequado.

De acordo com Carolina 
Silva, coordenadora de RH da 
Luandre (empresa que oferece 
soluções técnicas e inovadoras 
na área de Recursos Humanos), 
é importante estar atento às di-
retrizes da empresa com relação 
ao acompanhamento das parti-
das, para não passar a imagem 
de profissional descompromis-
sado com o trabalho.

A profissional frisa: "não é 
exatamente proibido assistir aos 

jogos, já que algumas empresas 
até providenciam TV, telão ou 
liberam a saída dos funcionários 
no horário das partidas, mas é pre-
ciso estar atento ao que é definido 
para o coletivo". E as regras?

Para Carolina Silva, algu-
mas regras básicas de convivên-
cia, mesmo durante a Copa são 
essenciais. Caso você vá assistir 
aos jogos no local de trabalho, 
(1) nunca convide amigos ou fa-
miliares para assistir com você 
e todos os outros funcionários. 
Esse é um momento de exceção 
disponibilizado pela empresa 
para os funcionários. (2) não é 
indicado o consumo de bebida 
alcoólica, afinal, você ainda está 
no ambiente corporativo. (3) 
controle suas emoções. Mesmo 
que os ânimos estejam exal-
tados, procure não entrar em 
discussões com colegas, sobre 
jogadores, etc., pois manter a 
postura é fundamental. (4) aten-
ção na vestimenta e acessórios 
precisam estar autorizados pela 
empresa. (5) não insista ou 
invente uma desculpa para sair 
na hora do jogo. Ambos os com-
portamentos são inadmissíveis.

Muito bem. Caso você seja li-
berado, mas tenha que retornar ao 
trabalho após o final do jogo, aten-
ção. (1) retorne, pontualmente, no 
horário combinado. (2) de volta ao 
trabalho, evite comentários exces-

sivos sobre os jogos, de forma que 
atrapalhe a sua e a produtividade 
dos demais. (3) neste caso, a regra 
de não consumir bebidas alcoóli-
cas também é válida.

Por último, caso não seja 
liberado para assistir aos jogos, 
não ligue o jogo na internet ou 
celular e mantenha-se focado 
nas suas atividades. Difícil não 
é mesmo, você vai pensar. Mas 
não custa tentar. Mas, caso eu não 
obedeça nadinha destas regras, o 
que pode ocorrer, caso a empresa, 
meu chefe ou meu patrão, seja 
daqueles brasileiros que “não são 
brasileiros nem na Copa”.

O funcionário que não for tra-
balhar ou ir embora sem autoriza-
ção pode até ser demitido por justa 
causa. O empregador pode dar uma 
advertência verbal ou escrita, sus-
pender ou demitir por justa causa, 
de acordo com a CLT [Consolida-
ção das Leis do Trabalho]. 

Segundo Carolina Silva, o 
grande segredo está em manter 
o equilíbrio. E isso vale para as 
empresas também

Entender o caráter cultural da 
Copa do Mundo, para os brasilei-
ros, é uma tarefa importante para 
as empresas. E complementa: 
"aquelas que realizam algum tipo 
de ação, que facilite o acesso aos 
jogos, aumenta muito a chance 
de ter profissionais mais moti-
vados". Certo patrão?

Pesquisa do Instituto Data-
folha foi divulgada no último 
domingo (10) mostra que o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva segue na liderança das 
intenções de voto para presi-
dente em 2018, com 30%. Em 

Nos últimos dias, a grande 
imprensa vem afirmando que o 
ex-presidente Lula, mantido pre-
so há mais de dois meses na sede 
da Superintendência da Polícia 
Federal, em Curitiba, pode não 
ter sua candidatura à presidência 
da República registrada junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
por causa da Lei da Ficha Limpa. 

Os juristas consultados pelo 
Portal CUT desmentem a ver-
são narrada pela imprensa e 
esclarecem que somente com a 
sentença em transitado em jul-
gado Lula poderia ser impedido 
de se candidatar.

O jurista Dalmo Dallari, 
formado pela USP em 1957, 
professor emérito, ex-diretor 
da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo e 
professor catedrático na cadeira 
de Educação para a Paz, Direi-
tos Humanos e Democracia e 
Tolerância da Unesco, órgão 
das Nações Unidas (ONU), é 
categórico ao afirmar: “Lula 
continua candidato. Tenho exa-
minado e conheço as normas 
constitucionais e a legislação 
aplicável”. Até agora não hou-
ve um fator político válido que 
impeça a candidatura de Lula 
– Dalmo Dallari.

Segundo o jurista, está ha-
vendo uma deturpação jurídica, 
já que a condenação pelo Tri-
bunal Regional da 4ª Região 
(TRF-4), sem a confirmação das 
instâncias superiores, não tem 
valor judicial definitivo. Para ele, 
a decisão final ainda não existe.

Outro decano do judiciário 
brasileiro, Celso Antônio Ban-
deira de Mello diz não acreditar 
que a candidatura de Lula possa 
ser impugnada. Ele critica ainda 
a posição da presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ministra Carmén Lúcia, que não 
coloca em pauta o julgamen-
to das duas Ações Diretas de 
Constitucionalidade (ADC’s) 
43 e 44 sobre a revisão da prisão 
após condenação em segunda 
instância, o que contraria a 
Constituição Federal.

“Tudo tem um limite. Lula 
vem sendo perseguido, não há dú-
vida e será muito ridículo para eles 
tentarem impugnar a sua candida-

A saúde do corpo está direta-
mente relacionada à saúde bucal e 
tudo depende de uma boa alimenta-
ção: seus dentes são o reflexo do que 
você come. Sempre que um alimen-
to é colocado na boca, as bactérias se 
reproduzem e se multiplicam, e são 
essas bactérias que causam a cárie 
dentária. Alimentos açucarados são 
inimigos de um sorriso saudável, 
por outro lado, existem aqueles que 
são excelentes para a saúde dental.

A seguir, conheça alguns alimen-
tos que contribuem para o fortaleci-
mento dos dentes e a saúde bucal, 
mantendo o sorriso mais bonito.
Queijos, leite e iogurte

Além de serem ricos em cál-
cio e fósforo, substâncias im-
portantes para o fortalecimento 
dos dentes, os queijos possuem 
caseína, proteína com ação re-
paradora no esmalte dentário. 
Os produtos com consistência 
mais dura, como o parmesão, são 
ótimos aliados, pois auxiliam na 
limpeza de resíduos de outros 
alimentos. Eles ainda aumentam 
a salivação, neutralizando o pH 
da boca e diminuindo a acidez, 
criando um local menos favorável 
para a proliferação das bactérias.

O leite e o iogurte são ricos em 
cálcio e fosfato, substâncias que 
intensificam a remineralização 
dos dentes, tornando-os mais for-
tes e resistentes. Estes alimentos 
também elevam o pH da boca. 
O cálcio, quando consumido ao 
longo dos anos, desde a infância, 
mantém a densidade dos ossos do 
esqueleto, enquanto o corpo está 
em crescimento. Após o apareci-
mento dos dentes permanentes, o 
cálcio continua a prevenir a cárie 
dentária, mantendo o esmalte forte.

Quando o lado torcedor pode 
atrapalhar a imagem profissional

Seus dentes são o reflexo do que você come
Estudos revelam que o iogurte, 

além de ser um ótimo comple-
mento para uma dieta saudável, 
é bom para a gengiva. Os probi-
óticos (microrganismos vivos) 
encontrados nesse alimento podem 
ajudar a retardar o crescimento de 
bactérias e, consequentemente, 
reduzir a placa bacteriana. Outro 
benefício do iogurte é o combate 
ao mau hálito. Vale lembrar que, 
para desfrutar desses benefícios, 
o iogurte não deve conter açúcar 
e precisa ser aquele obtido com 
fermentação dos lactobacilos.
Morango, Maçã e pera

O morango, além de saboroso, 
é um grande aliado para quem quer 
ostentar um belo sorriso, pois é 
rico em vitamina C, que combate 
o acúmulo de placa bacteriana, e 
em ácido málico, que tem efeito 
adstringente e previne as manchas 
amareladas. A maçã, um alimento 
fibroso, auxilia na limpeza a cada 
mordida e ainda estimula o fluxo 
de saliva, que neutraliza o pH da 
boca, prevenindo cáries e doenças 
na gengiva. As fibras da pera tam-
bém contribuem para a saúde bucal.

goMas de Mascar 
seM açúcar

Gomas de mascar sem açúcar 
são recomendadas, desde que elas 
sejam mascadas entre 15 e 20 
minutos após as refeições. Essas 
gomas são adoçadas com xilitol, 
um tipo de açúcar que as bactérias 
existentes na boca não conseguem 
metabolizar. Mascá-las por cerca 
de 20 minutos aumenta o pH da 
saliva em mais de cinco vezes.

nozes e castanhas
Os óleos contidos nas castanhas 

ajudam a criar uma película sobre 
os dentes, que dificulta o acúmulo 

de bactérias e, consequentemente, 
a formação da placa bacteriana e 
das cáries. Elas também agem no 
equilíbrio da flora bucal, impedindo 
que bactérias ruins se proliferem.

espinafre, pepino, 
brócolis e cenoura

Rico em fibras, o espinafre 
proporciona a limpeza natural dos 
dentes e aumenta o fluxo de saliva. 
Outro benefício do vegetal é o ácido 
oxálico, que auxilia na absorção do 
cálcio, importante para o fortaleci-
mento dos dentes. O pepino, por 
sua vez, atua na produção da saliva, 
limpando os dentes naturalmente 
e removendo bactérias. O brócolis 
contém ferro e cálcio que, juntos, 
formam uma barreira de proteção 
para o esmalte dos dentes. A cenoura 
estimula a salivação, mantendo a 
boca hidratada e ajudando a remover 
a placa bacteriana.

Água
Completa, a água faz bem para 

a pele, corpo e para a boca. A água 
auxilia na produção de saliva, eli-
mina restos de alimentos e mantém 
o corpo e a boca hidratados.

A qualidade da sua alimenta-
ção é que dirá se você vai precisar 
de tratamento odontológico no fu-
turo ou não. Além, é claro, da cor-
reta escovação após as refeições.

Datafolha aPonta
lula tem 30%, Bolsonaro 17% e Marina 10%

Também 30% dizem que votariam, com certeza, em um candidato indicado pelo ex-presidente
segundo também continua Jair 
Bolsonaro (PSL), com 17%. 
Marina Silva (Rede) soma 
10%, Geraldo Alckmin, 6%, as-
sim como Ciro Gomes (PDT).

A pesquisa mostra ainda 
que 30% dos eleitores dizem 
que votariam, com certeza, 
num candidato indicado por 
Lula e 17% dizem que, talvez, 
o fariam. Entretanto, 51% afir-
mam que o apoio do petista os 
levaria a rejeitar um candidato.

O PT ainda mantém a pré-
candidatura do ex-presidente 
Lula, mesmo ele estando preso 
há mais de dois meses na car-
ceragem da Polícia Federal de 
Curitiba. Apesar do apoio de 
30% a um candidato indicado 
pelo petista, os dois nomes mais 
cotados no PT para a empreita-
da, o ex-prefeito Fernando Ha-
ddad e o ex-governador Jaques 
Wagner, não ultrapassaram 1% 
nessa pesquisa Datafolha.

Nessa mostra, cerca de 1/3 
dos entrevistados afirmaram 
que Lula deveria apoiar a can-
didatura de seu ex-ministro 

Ciro Gomes (PDT), caso seja 
mesmo impedido pela Justiça 
de concorrer nas eleições pre-
sidenciais de outubro deste ano.

Num contraponto ao porcen-
tual que um candidato pode ter 
neste pleito, caso tenha o apoio 
do petista, o Datafolha mostrou 
que uma indicação do presi-
dente Michel Temer (MDB) 
levaria 92% dos eleitores a não 
votarem em um candidato. Já o 
apoio do ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso (PSDB) 
levaria 65% dos eleitores a 
rejeitarem um candidato.

A mais recente pesquisa Da-
tafolha, realizada entre os dias 
6 (quarta-feira) e 7 (quinta-fei-
ra) deste mês, teve como base 
2.824 entrevistas em 174 mu-
nicípios em todos os Estados 
do país, mais Distrito Federal. 

A margem de erro é de 2 
pontos porcentuais para mais 
ou para menos e o nível de 
confiança é de 95%. A pes-
quisa está registrada no TSE 
sob número BR-05110/2018. 
(Fonte: Jornal do Brasil)

Juristas afirmam que lula pode, 
sim, ser candidato à Presidência

tura, que tenho a certeza de que vai 
ganhar estourado essa eleição”, 
afirma Bandeira de Mello.

O mesmo sentimento de per-
seguição ao ex-presidente Lula 
têm os juristas Eugênio Aragão, 
ex-integrante do Ministério 
Público Federal e ex-Ministro 
da Justiça em 2016, no gover-
no Dilma Rousseff, e William 
Santos, da Frente Brasileira de 
Juristas pela Democracia e pre-
sidente da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/MG.

William Santos explica que, 
mesmo preso e condenado em 
segunda instância, não significa 
que os direitos políticos de Lula 
foram cassados ou suspensos.

“A condenação de Lula não 
saiu em definitivo. Os direitos 
políticos dele não foram suspen-
sos, já que ele tem recursos, e a 
Lei da Ficha Limpa que vigora 
hoje é clara: só com a sentença 
em transitado em julgado ele 
poderia ser impedido de se 
candidatar”, afirma.

Segundo ele, como ainda 
cabe recurso ao STF, o ex-presi-
dente tem as chamadas certidões 
negativas – ou seja, não tem 
nenhum impedimento jurídico 
ou nome sujo – necessárias para 
a sua candidatura, além de en-
dereço fixo e filiação partidária. 
Outro fator que o jurista chama 
a atenção é que o registro de 
candidatura é feito no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), em 
Brasília, e é o órgão que vai dis-
cutir se uma pessoa pode ou não 
ser candidato. “Não é o TRF4, 
de Porto Alegre, que condenou 
o ex-presidente, nem o juiz Sér-
gio Moro que decidirão sobre o 
futuro da candidatura de Lula”.

É o que explica o jurista 

Eugênio Aragão, que também é 
professor titular de Direito Inter-
nacional da Universidade de Bra-
sília (UnB), mestre em Direito 
Internacional pela Universidade 
de Essex (Inglaterra) e doutor 
em direito pela Ruhr-Universität 
Bochum (Alemanha).

Segundo ele, a Lei diz que o 
TSE não pode impugnar qualquer 
candidatura se o Tribunal não for 
“provocado” por um partido po-
lítico ou pelo Ministério Público, 
no prazo máximo de cinco dias 
após o registro da candidatura, para 
analisar um pedido de impugnação. 
“E mesmo depois do julgamento no 
TSE ainda há recursos que podem 
ser impetrados junto ao STF e, 
com isso, a campanha eleitoral do 
ex-presidente Lula poderá continu-
ar”, esclarece Aragão. “Eu imagino 
que, se tudo for feito dentro dos 
trâmites, teremos uma decisão en-
tre a primeira e segunda quinzena 
de setembro, se for o caso”, diz. 
Isso sem falar que o eleitorado 
não perdoará e fará uma censura 
moral muito grande a quem pedir 
a impugnação da candidatura de 
Lula – Eugênio Aragão.

Para William Santos, da Frente 
Brasileira de Juristas pela Demo-
cracia, é “inimaginável que o TSE 
faça prevalecer uma nova regra 
só pra cassar a candidatura de 
uma única pessoa, neste caso, do 
ex-presidente Lula”. “O TSE tem 
de ter a serenidade de respeitar as 
normas e as resoluções que o pró-
prio Tribunal fez no ano passado. 
Não existe regra nenhuma que 
possa impedir Lula de sair candi-
dato. O julgamento terá um trâmite 
de produção de provas, não é au-
tomático”. Engana a população 
quem diz que Lula não poderá 
ser candidato – William Santos
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Bastidores
da Política Na última sessão da Câ-

mara Municipal, dia 11, o 
vereador dr.  Almir Neves, 
PSDB, solicitou ao prefeito, 
Guilherme Ávila, verifica-
ção da viabilidade de ins-
talação de lotérica e caixa 
eletrônico 24 horas junto ao 
Mercadão Municipal.

"A disponibilidade, tanto 
uma lotérica como um caixa 
eletrônico do tipo 24 horas, 
que atua com várias bandeiras, 
junto ao Mercadão Municipal, 

Durante visita a Franca, 
na última quinta-feira (14), 
o governador Márcio França 
(PSB) autorizou a liberação 
de R$ 400 mil para obras 
de infraestrutura urbana em 
Terra Roxa. “Eu andei pelo 
estado de São Paulo e identi-
fiquei que uma necessidade 
que os prefeitos têm é com 
relação à manutenção urba-
na. Vamos repassar o dinheiro 
para que eles, prefeitos, in-
vistam nessa área, da forma 
como acharem melhor”, disse 
o governador Márcio França. 
No mesmo dia e mesmo 
local, 28 cidades celebraram 
convênios com o Governo do 
Estado, totalizando repasses 
que superam a casa dos R$ 
22 milhões.

“Com a finalidade de preve-
nir o acúmulo de águas e enchen-
tes em algumas vias de nossa 
cidade, o escoamento das águas 
pluviais é fundamental. Mas 
evitar que o lixo, lançado nas vias 
urbanas, cheguem aos córregos, 
também é fundamental”.

Com estas justificativas, o 
vereador João Mulata (PSDB) 
apresentou requerimento ao 
prefeito Guilherme Ávila, so-
licitando a viabilização e exe-
cução de um novo projeto, para 
a remodelação dos bueiros ou 
“Bocas de Lobo” no município.

O novo projeto, tal qual 
como foi implantado na capital 
paulista, apresentado por João 
Mulata, prevê a instalação de 
um mecanismo no interior dos 
bueiros, composto por uma 
caixa coletora de material 
termoplástico, semelhante a 
uma peneira, que permita a 

Em resposta ao requerimen-
to do vereador Paulo Correa 
(PR), quanto a falta de médicos 
para a realização de perícias em 
Barretos, o gerente regional do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) Bruno Veroneze 
Fernandes, informou que o mu-
nicípio possui 2 médicos lotados 
e que, em abril deste ano, foi 
realizado uma reorganização na 
agenda, considerando a deman-
da da agência, com a finalidade 
de diminuir o tempo de espera 
do atendimento pericial. 

“Desde maio, peritos médi-
cos de outras agências de nossa 
regional foram convidados a 
participar de mutirão em Bar-
retos, para minimizar o lapso 
temporal de espera para o atendi-

Da esquerda para a direita: Camila Moraes, Rafael Prado, 
Helena Baptista, Ana Maria Mariano (coordenadora do Núcleo 

de dança do CEMART), José Luiz (professor do Corpo de Baile 
Adulto), Cintia Freitas (professora Núcleo de Dança), Ana 

Beatriz Alonso (professora do Núcleo de dança)

Alunos e professores do CE-
MART (Centro Municipal de 
Artes), integrantes do Corpo de 
Baile Adulto, conquistaram as 
principais colocações no “Prê-
mio Garça Em Danças 2018” 
promovido pelo Instituto Cultural 
Promodança, realizado no último 
dia 9, na cidade de Garça/SP.

O Corpo de Baile Adulto é 
coordenado pelo professor José 
Luiz Sihea e composto por alu-
nos e professores da instituição 
de ensino de artes. 

Todos os bailarinos de Bar-
retos que participaram da com-
petição artística em Garça foram 
premiados: Rafael Prado e Cin-
tia Freitas - 1º lugar Duo Con-
temporâneo Avançado: “Mono-
mania"; Rafael Prado - 2º lugar 
Solo Neoclássico Avançado: "A 
Deriva"; Camila Moraes, Hele-
na Baptista e Rafael Prado - 2º 
lugar Trio Jazz Avançado "Seu 
Nome"; Ana Beatriz Alonso 
e Rafael Prado - 3º lugar Duo 
Jazz Avançado "Preciso Dizer 
Que Te Amo". As bailarinas He-
lena Baptista e Camila Moraes 
também ganharam a indicação 
para a Companhia Contemporâ-

A conjuntura nacional e as perspectivas de uma possível aliança eleitoral foram os principais 
assuntos da conversa realizada entre o presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, e diri-
gentes do PROS: Eurípedes Júnior, presidente da legenda, e Felipe Espirito Santo, presidente da 
Fundação da Ordem Social (FOS). "A reunião foi muito positiva, Alckmin elogiou a estrutura e 
a organização apresentada pelo PROS, deixou o canal de diálogo aberto, foi um belo início de 
aproximação. Acredito que ele contribuirá muito para o debate em 2018", afirmou Eurípedes 
Júnior. Possível união entre PSDB e PROS que, em Barretos, parece que não funciona mais.

O presidente da 
Câmara, Leandro 
Anastácio, elogiou o 
trabalho de limpeza 
geral realizado em 
parceria entre SAAE 
e secretaria de Meio 
Ambiente, no con-
junto habitacional 
Luiz Spina. Apro-
veitou para reforçar 
sua preocupação e 
solicitou uma limpeza geral nas áreas internas do Conjunto 
Habitacional Newton Siqueira Sopa, os populares Predinhos.

No início deste mês, a Câmara Municipal aprovou emprés-
timo de R$ 3 milhões junto à agência Desenvolve SP com 
pagamento  em 72 meses. O montante será usado na pavimen-
tação de bairros.  A medida causou polêmica no Legislativo, 
embora o prefeito Guilherme Ávila tenha conseguido os votos 
necessários para aprovação do projeto. Mesmo com a polê-
mica sobre o primeiro, um segundo empréstimo, nos mesmos 
moldes, poderá ser debatido, votado e aprovado, desta vez, 
para ser aplicado no Distrito Industrial II.

almir neves solicita serviços 
para o Mercadão Municipal

facilitaria a execução dos ser-
viços prestados por esses meios 
para toda a população de modo 
geral", relatou o vereador.

Os pedidos foram aprova-
dos pelo plenário do Legis-
lativo e seguem para análise 
do Executivo, para verificar a 
possibilidade de implantação. 
O dr. Almir acrescentou, ainda, 
que "temos sempre que pensar 
na melhoria dos serviços para 
os barretenses e visitantes de 
nossa cidade".

João Mulata propõe implantação de 
“Bueiros Inteligentes” no município

passagem da água, enquanto 
retém o material sólido.

A importância desse projeto, 
segundo o vereador, é evitar o 
acúmulo de água das chuvas em 
algumas vias da cidade, agravado 
pelo mau escoamento das águas 
pluviais, devido à obstrução ou 
entupimento das bocas de lobo e 
galerias pluviais, na maioria das 
vezes por lixo, folhas e podas de 
árvores lançado nas ruas, entre 
outros tipos de entulhos, que são 

levados pela enxurrada e acabam 
parando nos bueiros. 

“As caixas coletoras farão a 
retenção do lixo, facilitando a 
limpeza dos bueiros e galerias, 
evita a poluição dos córregos e 
rios, diminuindo a frequência 
da necessidade de limpeza, 
trazendo economia aos cofres 
públicos”, frisou João Mulata. 
Na foto, modelo de "Bueiros 
Inteligentes" instalados na 
cidade de São Paulo.

Paulo Correa informa que regional do InSS 
confirmou mutirão de perícias em Barretos

mento. Com o trabalho, o tempo 
reduziu de 105 dias para 32 dias. 
Vale ressaltar que o trabalho está 
sendo possível, diante da dispo-
nibilidade dos peritos em realizar 
o deslocamento”, disse Bruno 
Veroneze Fernandes.

O vereador Paulo Correa 
destacou o trabalho dos vere-
adores Raphael Oliveira e dr. 
Almir Neves, que se empenha-
ram no assunto, questionando 
a gerência do INSS a respeito 
das perícias médicas no muni-
cípio e ressaltou que o instituto 
segue sofrendo com o déficit 
de funcionários. Segundo o 
INSS, faltam 8.905 servidores 
em agências da Previdência. 

“A falta de servidores em 
agências do INSS já começa a 

comprometer os atendimentos 
em todo o país. No ano pas-
sado 1.869 servidores se apo-
sentaram e a previsão do INSS 
é que as saídas permaneçam 
em 2018. Atualmente, 3.557 
servidores em todo o país têm 
condições de aposentadoria”, 
declarou Paulo Correa.

Corpo de Baile do CEMarT é destaque 
no "Prêmio Garça Em Danças 2018”

nea Estável Promodança.
O “Prêmio Garça Em Dan-

ças 2018” é promovido pelo Ins-
tituto Promodança, que realiza 
uma série de concursos em todo 
o país. A edição de Garça cons-
titui seletiva no estado de São 
Paulo, que garantiu vaga para a 
final internacional, realizada em 
Marília, ainda este ano. 

Segundo o professor do CE-
MART, José Luiz Sihea, a pre-
sença e participação nos festivais 
da Promodança contribuem para 
o desenvolvimento do trabalho 
realizado pela escola. “Ao mesmo 
tempo, colaboram para a forma-
ção dos bailarinos. Apesar do 

ballet ser uma arte centenária, ela 
está constantemente em evolução 
e atualização. E quando ocorrem 
as premiações e a admissão 
nessas seletivas para festivais 
internacionais, com a presença 
de grandes nomes do cenário 
mundial da dança, temos a ideia 
concreta de que tanto nossos 
professores, quanto coreógrafos 
e alunos-bailarinos, estão conec-
tados com o que é feito de melhor 
e mais atual em nossa arte”, disse.

O Corpo de Baile Adulto é uma 
das muitas áreas artísticas do CE-
MART, escola de artes da prefeitura 
de Barretos, coordenada pela secre-
taria municipal de Cultura.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (18/06) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE PINTURA INDUSTRIAL

BIOMÉDICO ESTETA
CAMAREIRA DE MOTEL

CASEIRO (CASADO)
CHAPEIRO DE LANCHES

CONSULTOR COMERCIAL
COORDENADOR COMERCIAL

COPEIRO
CORRETOR DE IMÓVEIS

DESIGNER GRÁFICO
ESTETICISTA

MECÂNICO DE CAMINHÕES/CARRETAS

NUTRICIONISTA
OPERADOR DE TORNO CNC

PINTOR INDUSTRIAL
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA
REPRESENTANTE COMERCIAL

SERRALHEIRO
SERVIÇOS GERAIS

VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO

VIGILANTE DE MONITORAMENTO CFTV
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao 
lado do North Shopping 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.

Avenida Aeroclube 
n°. 442 – Aeroporto
Especificações: 01 
suíte c/ armário, 02 
dormitório c/ armá-
rios, wc social, , sala, 
copa, cozinha plane-
jada, área de serviço, 
despejo, wc externo, piso frio, laje, garagem. Valor 
R$ 1.500,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua Cecap 6 n° 409 
– Benedito Realino 
Correa - Cecap II
Especificações: 
01 suíte, 02 dormi-
tórios, wc social, 
sala de Tv, sala 
de jantar, cozinha 

planejada, área de serviço, pia externa, piso frio, 
laje, garagem p/ 02 carros. Valor R$ 1.150,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua  Augusto 
Sasdeli nº 287 – 
Zequinha Amen-
dola
Especificações: 
03 dormitórios, 
w.c. social, sala, 
cozinha, área de 
serviço, quintal cimentado, piso cimento queima-
do, laje. Valor R$ 900,00 com abono + (IPTU) + 
Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Av. 1 nº 2672 - (Ruas 
Uruguai x Paraguai) 
- Nova América
Especificações: 02 
dormitórios c/ ventila-
dores, wc social, sala de 
Tv, sala de estar c/ venti-

lador, copa, cozinha planejada e conjugada, despensa, 
área de serviço coberta, despejo, quintal cimentado, piso 
frio, laje, garagem coberta p/ 02 carros. Cerca elétrica e 
alarme. Valor R$ 1.250,00 com abono  + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua L-8 nº 451 
- Los Angeles
Especi f ica-
ções: 02 dor-
mitórios, wc 
social, sala, 
copa, cozinha, 
despensa, área 
de serviço coberta c/ cozinha externa, despejo, quintal 
de terra c/ quartinho, piso frio e forro de madeira, gara-
gem coberta p/ 02 carros, possui ventiladores de teto. 
Valor R$ 850,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

Av. 65 nº 869 – 
(Esq. Rua 20) – 
Jockey Club
Especificações: 
01 dormitório, wc 
social, sala de Tv, 
cozinha, área de 
serviço, piso frio, laje, garagem p/ 02 carros. Valor 
R$ 700,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

O churrasco, um dos pratos 
preferidos pelos brasileiros 
para acompanhar os jogos da 
seleção na Copa do Mundo, 
ficou 24,5% mais caro se com-
parado ao último mundial de 
futebol.  Entre junho de 2014 e 
maio de 2018, a inflação geral 
acumulou alta de 26,4%. 

O levantamento foi feito 
pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP), com base no 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), medido 
mensalmente pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

 O estudo avaliou o com-
portamento dos preços de 15 
itens que, normalmente, com-
põem um churrasco, sendo que 
nove deles tiveram alta real de 
preços no período, ou seja, su-
biram acima da inflação geral. 

A assessoria econômica 
da FecomercioSP destaca a 
elevação nos preços dos ingre-
dientes do vinagrete: cebola 
(85,8%), vinagre (45,7%) e 
sal (35,7%). Um alívio para 
o bolso dos consumidores é 
o tomate, cujo preço recuou 

Sete em cada dez brasileiros 
disseram, em pesquisa à Boa Vis-
ta SCPC, que irão acompanhar 
os jogos da Copa do Mundo da 
Rússia. Realizada entre os dias 6 
e 11 de junho, com cerca de mil 
respondentes em todo o Brasil, a 
pesquisa Hábitos de Consumo e 
de Comportamento do Brasileiro 
para a Copa do Mundo de 2018 
constatou ainda que a maioria 
irá acompanhar pela TV aberta 
(48%), seguidos dos que assisti-
rão em TV por assinatura (39%), 
Internet (9%) e Rádio (2%).

A pesquisa também iden-
tificou se os brasileiros que 
irão assistir aos jogos na TV 
pensaram em dar um upgrade, 
migrando de TV aberta para TV 
por assinatura, ou ampliando 
o pacote de canais. A maioria 
(97%) respondeu que não pre-
tende fazer esse investimento 
por conta dos jogos da Copa.

Aos que irão assistir a cober-
tura da Copa pela TV, a maioria 
respondeu que fará em casa 

(54%), seguidos dos que farão na 
residência de amigos e familiares 
(21%), no trabalho (13%), em ba-
res, restaurantes e padarias (8%) e 
em telões e locais públicos (2%).

O setor de alimentos e bebi-
das será o mais procurado pelos 
consumidores, superando o de 
artigos de festas, brindes ou 
esportivos. Segundo a pesquisa 
da Boa Vista SCPC, 70% dos 
consumidores irão comprar 
alimentos e bebidas para con-
sumir durante os jogos da Copa 
do Mundo e 19% disseram que 
investirão em camisas e itens 
para animar a torcida (bandei-
ras, enfeites etc).

Dos entrevistados que vão 
gastar algum recurso por con-
ta da Copa, 60% pretendem 
investir valores que não ultra-
passam os R$ 200 com estas 
compras. Outros 22%, no 
entanto, estão dispostos gastar 
valores entre R$ 200 e R$ 400. 
Os que gastarão de R$ 400 a 
valores superiores a R$ 1000 

são 18% dos entrevistados.
Já sobre o desempenho da 

Seleção Brasileira, 40% estão 
otimistas e acreditam que o 
Brasil vai ganhar esta Copa. 
Com a seleção chegando à 
final, 70% responderam que 
irão festejar em casa ou na resi-
dência de amigos e familiares. 
20% comemorarão em bares e 
restaurantes, e 10% nas ruas.

Metodologia
O universo da pesquisa é 

representado por consumido-
res de todo o Brasil, incluindo 
aqueles que buscaram infor-
mações e orientações no portal 
Consumidor Positivo da Boa 
Vista SCPC (www.consumi-
dorpositivo.com.br). A amostra 
é aleatória, não probabilística, 
alcançando aproximadamente 
1.000 respondentes. Para leitu-
ra dos resultados foram consi-
deradas as diferenças estatísti-
cas entre as amostras coletadas, 
sendo 3% de margem de erro e 
confiabilidade de 95%.

Pesquisa indica que 7 em cada 10 brasileiros 
irão acompanhar os jogos da Copa

40% estão otimistas e acreditam que o Brasil vai ganhar esta Copa

Churrasco da Copa do 
Mundo está 24,5% mais 

caro em comparação a 2014
Segundo a FecomercioSP, a cebola foi o item que teve a maior variação 
de preço, de 85,8%; carne e cerveja também registraram alta expressiva

6,7% em relação à Copa do 
Mundo de 2014.

 As carnes, grande estrela 
do prato, e a cerveja também 
tiveram alta, de 24,9% e 26%, 
respectivamente, porém, abai-
xo da inflação do período. 

Os preços de outras bebidas 
alcóolicas e refrigerantes e 
água mineral apresentaram 
elevação de 34,4% e 32,1%, 
consecutivamente, enquanto 
o do frango em pedaços ficou 
praticamente estável (-0,1%) 
no período analisado.

Vale ressaltar que o último 
período de coleta, realizado 
pelo IBGE, ocorreu durante a 
paralisação dos caminhonei-
ros, ou seja, os efeitos sobre os 
preços podem não ter sido cap-
tados integralmente em maio. 

Segundo a FecomercioSP, a 
recente crise de abastecimento 
pode interferir nos preços no 
mês de junho, principalmente de 
itens perecíveis, como carnes, 
legumes e alimentos in natura.
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Os Quitutes da Dulce

INGREDIENTES
3 colheres (sopa) de banha do porco ou óleo
1/2 xícara (chá) de bacon magro picado
4 dentes de alho picadinho
1 cebola grande picada
1 kg de frango picado a passarinho.
2 tomates picados
Sal e pimenta a gosto
2 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido
4 xícaras (chá) de água fervente
Salsa picada a gosto
PREPARO
Em uma panela coloque o óleo ou 
banha, o bacon, o alho e a cebola, e 
deixe dourar. Junte o frango e deixe 
refogar por 10 minutos, mexendo 
sempre. Adicione o tomate, o sal, 
a pimenta e o arroz e deixe refo-
gar por mais 5 minutos, mexendo 
de vez em quando. Acrescente a 
água fervente, tampe a panela par-
cialmente e deixe cozinhar por 15 
minutos ou até cozinhar o frango 
e o arroz. Deixe secar. Salpicar a 
salsa e servir em seguida.
BOM APETITE

Comida da RoçaUma parceria entre a secre-
taria municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente e o SAAE, 
possibilitou a realização do 
"Mutirão de Limpeza" nas 

Mutirão de limpeza é realizado nas 
áreas externas do conjunto luiz Spina

áreas externas do Conjunto 
Habitacional Luís Spina. O 
SAAE é responsável pelo 
gerenciamento do contrato da 
empresa Seleta, que realiza a 
coleta de lixo em Barretos.

Os serviços contemplaram 
a retirada de lixo, capina, ras-
pagem, limpeza dos terrenos 
e prédios públicos. A ação 
contabilizou a retirada de 64 
toneladas de lixo do  local.

"É preciso a conscientiza-
ção de todos. O mutirão é uma 

ação imediata e de grande au-
xílio aos moradores, mas cabe 
a todos zelar pela conservação 
do espaço", destaca Marco 
Antônio de Carvalho Ferreira, 
secretário municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente.

O mutirão é uma ação de 
saúde pública, uma vez que o 
lixo, mato e sujeira acumula-
das, se tornam um ambiente 
propício para animais peço-
nhentos, mosquitos e animais 
que possam transmitir doenças. 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - E que nunca me falte a boa música, gente divertida, 
o som do violão, a moda caipira juntando a família, o cafuné pra dormir e 
tentadores desafios.

O 13º concurso Rainha do Peão de Ibitu será realizado neste sábado, 16 de junho, no salão de 
festas do Centro Comunitário da Capela São Sebastião, a partir das 20 horas. Serão disputadas duas 
categorias: infanto-juvenil e adulto. A direção técnica é do professor Luciano Zorzenon. O evento, uma 
realização do CEMUP Núcleo Ibitu, com apoio da prefeitura, será marcado também por uma Feira 
Gastronômica com frango assado, leitoa, porções, pasteis e bebidas. Todas as concorrentes ao título 
de Rainha do Peão são residentes na zona rural. Vale prestigiar!!!

ADULTO

Ana Emília Eduarda Flávia Leite

Karla Couto Lilian Silva Mariana Teixeira

Natália Silva Natasha Nikelly

CarolineBeatriz Oliveira

Amanda Bonfim
Lívia Lorrayne Maniezo

Lorrayne Narciso Maria Alice

Rafaela Oliveira Tayla Yara

Com dez dias de evento, o 
Jubileu de Ouro da Exposição 
Agropecuária de Barretos, 
evento que inspirou a criação 
da Festa do Peão de Barretos, 
acontecerá de 20 a 29 de julho, 
no Recinto Paulo de Lima Cor-
rea, com intensa programação 
que une agricultura, pecuária 
e entretenimento. 

A ampliação do evento e a 
nova data agendada, em vir-
tude do movimento nacional 
dos caminhoneiros, possibili-
tou à comissão organizadora 
(formada por pecuaristas, en-
tidades da classe e com apoio 
do poder público municipal), 
captar a participação de novos 
parceiros e incrementar a pro-
gramação de palestras e ações 
para o segmento. 

Entre as novidades da pro-
gramação do evento está o 
show da dupla sertaneja Car-
reiro & Capataz, confirmado 
para a noite do dia 20 de julho, 
num oferecimento da prefeitu-
ra de Barretos como parte das 
comemorações de reinaugura-
ção do Recinto Paulo de Lima 
Correa, abrindo oficialmente a 
ExpoAgro 2018, que oferecerá 
mais de 50 atrações gratuitas. 

A programação contará tam-
bém com exposição e julgamen-
to de 600 animais, entre bovinos 
e equinos, provas cronometradas 
de Três Tambores e Ranch Sor-
ting, montaria em carneiros, 
concurso cultural de música raiz 

São 11 dias de evento (de 
16 a 26 de agosto) e mais de 
100 apresentações divididas em 
quatro palcos. A 63ª Festa do 
Peão de Barretos anunciou sua 
programação artística que reú-
ne, desde a estrela internacional 
Shania Twain, até os clássicos 
do Trio Parada Dura, passando 
pelo sertanejo moderno e apai-
xonado de Gusttavo Lima.

"É uma grande homenagem 
à música caipira e a todas as 

Pela primeira vez na história da Festa de Barretos um artista 
realiza dois shows em duas datas e com repertórios diferentes. 

Jorge & Mateus são os responsáveis pela novidade com 
apresentações nos dias 17 e 24 de agosto (Foto: Paduardo)

A estrela internacional 
Shania Twain se apresenta 

no sábado, dia 18. Ingressos 
para alguns setores já estão 

esgotados (Foto: Divulgação)

Gusttavo Lima, Embaixador 
2018, se apresenta no dia 26, 
segundo sábado da Festa e 

promete, além de amanhecer 
novamente com o público, 

outras surpresas.
(Foto: Bruno Revolta)

Presidente da Comissão Organizadora José Jesus Faria 
durante lançamento. A 50ª Exposição Agropecuária é uma 

realização da Comissão Organizadora da ExpoAgro, presidida 
pelo pecuarista José Faria, Sindicato Rural do Vale do Rio 

Grande e conta com o apoio integral da Prefeitura Municipal de 
Barretos, Governo do Estado de São Paulo, Sebrae, além das 
empresas Minerva Foods, Coopercitrus, LS Dimas Tratores, 
Ouro Fino Saúde Animal, Savegnago, Usina Guarani, Cia do 
Sal, Bavep, Senepol 3G, Supermercado Manolo, Imobiliária 
Renato Peghim e Jardim Botânico. (Foto: André Monteiro)

Ibitu elege Rainha do Peão neste sábado

InFAnTO JUvEnIL

Da raiz ao universitário: 
música sertaneja é protagonista 

na Festa do Peão de Barretos
São mais de 100 shows na programação; Além dos palcos 

principais, evento tem espaço totalmente dedicado à moda de viola

suas vertentes que conquis-
tam a cada dia o nosso país. 
Reunimos aqui em Barretos 
aqueles artistas que arrastam 
multidões de fãs há décadas e 
também aqueles que acabaram 
de chegar e já conquistaram 
seu lugar entre os preferidos 
do público", declarou o presi-
dente da festa, Ricardo Rocha.

As atrações são divididas 
em quatro palcos, sendo dois 
dedicados aos maiores nomes 
da música sertaneja (locali-
zados dentro do Estádio de 
Rodeios e no entorno da Feira 
Comercial) e outros dois que 
recebem atrações regionais e 
moda de viola: Palco Culturan-
do e Raízes Sertanejas.

Rodeio e outRas 
atRações 

O rodeio também está pre-
sente na programação diária 
da Festa do Peão de Barretos, 
com montarias em cavalo, 

touro e provas cronometradas 
dos principais campeonatos do 
país. A 25ª edição do Barretos 
International Rodeo acontece 
de 23 a 26 de agosto, reunindo 
os principais competidores 
nacionais e internacionais dis-
putando 6 modalidades.

A tradição da cultura boia-
deira continua sendo valoriza-
da com o Concurso Queima do 
Alho, Concurso do Berrante e 
apresentações de Catira.

Para as crianças tem atra-
ções de 17 a 26 de agosto: 
dança, teatro, mini zoológico, 
fazendinha, Vila Ecológica 
com casas que remetem às 
sedes das antigas fazendas e 
ações de patrocinadores no 
Rancho do Peãozinho.

Os ingressos para todos os 
setores da festa estão à venda 
no site totalacesso.com e outras 
informações podem ser obtidas 
no site independentes.com.br

50ª Expoagro Barretos confirma 
nova data e mais atrações

– “Violeira Gedeão da Viola” e 
concurso da Queima do Alho.

Na programação de shows 
musicais, organizados pelo gru-
po Tarde da Viola, haverá apre-
sentações de catira, palestras 
com especialistas da pecuária 
e da agricultura, palestras com 
historiadoras, que abordarão 
sobre a cultura barretense, apre-
sentação do Canil da Polícia 
Militar, visitas de mais de 2 mil 
alunos das rede municipal de 
ensino e de escolas particulares, 
e almoço beneficente, ação que 
encerrará o evento. 

O Recinto Paulo de Lima 
Correa contará, ainda, com um 

restaurante que oferecerá co-
mida típica, pratos executivos 
e bebidas, e feira comercial, 
com participação de empresas 
de diversos segmentos.

De acordo com José Jesus 
Faria, pecuarista e presidente da 
comissão organizadora do even-
to, a nova data beneficiará ainda 
mais o retorno e valorização da 
ExpoAgro, que busca estar, em 
breve, entre os principais eventos 
do setor no Estado, através do in-
tercâmbio dos setores e geração 
de negócios, ocupando a terceira 
posição, seguida da Agrishow, 
realizada em Ribeirão Preto, e 
Feacoop, de Bebedouro.
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A secretaria municipal de 
Saúde, realiza neste sábado, 16 
de junho, das 8 às 13 horas, o 
Mutirão de Saúde para os ci-
dadãos do Povoado da Água 
Limpa, na zona rural de Barre-
tos, com atendimento médico 
e odontológico. Os serviços 
serão prestados através do cha-
mado Trailer da Saúde, devi-
damente equipado, e que será 
posicionado ao lado da Capela.

No trailer serão realizadas 
consultas médicas de clínica 
geral, serviços de enferma-
gem como aferição de pres-
são; procedimentos odontoló-
gicos básicos como profilaxia 
e restauração.

A equipe de atendimento 

O correspondente Caixa 
Econômica Federal em Bar-
retos está recebendo a docu-
mentação dos pré-cadastrados 
para as casas do residencial 
São Francisco. 

Segundo Luciana Soares 
Ubida, correspondente da Cai-
xa, os interessados estão sen-
do contatados via telefone e 
convidados a comparecer no 
Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais para o aten-
dimento. “Estamos ligando 
para 100 pessoas por vez e até 
o momento já chegamos até a 
ficha de número 600. É impor-
tante esclarecer que aqueles 
que possuem restrições em seu 
nome não estão sendo chama-
dos”, declarou Luciana Ubida.

A correspondente da Cai-
xa explicou, ainda, que aque-
les que limparem seus nomes 
nos próximos dias deverão 
procurar o banco na sede do 
sindicato e comunicar a nova 
situação. De acordo com ela, 
1100 pré-cadastrados estão 
com seu nome limpo.

O recebimento de docu-
mentos teve início no dia 30 
de maio e, até o momento, 
mais de 400 pessoas já fo-
ram atendidas.

É importante ressaltar que 
os interessados estão sendo 
chamados de acordo com o seu 
número de inscrição e só devem 

Estão abertas as inscri-
ções para os cursos de curta 
duração durante o mês de ju-
lho, no Senac Barretos. Com 
cargas horárias que variam 
entre 15 e 60 horas, há 17 op-
ções distribuídas em diversas 
áreas: eventos e lazer, comu-
nicação e artes, tecnologia da 
informação, gestão e negó-
cios, hotelaria e turismo, de-
senvolvimento social, moda 
e saúde e bem-estar.

De acordo com o gerente da 
unidade, Emerson Mello dos 
Santos (foto), os cursos, com 
baixo investimento e bom re-
torno, são uma ótima oportuni-
dade para quem quer aprovei-
tar o período de férias para se 
capacitar e aumentar as chan-
ces de empregabilidade.

“Oferecemos uma grade de 
áreas ampla para o aluno optar 
e, assim, desenvolver compe-
tências necessárias para in-
gressar no mundo do trabalho 
ou até mesmo se aprimorar em 
determinada função para re-
tornar às suas atividades mais 
habilidoso, com novos conhe-
cimentos”, explicou Santos.

Povoado Água limpa recebe Mutirão de Saúde neste sábado

irá atuar com a médica Rayan-
na Mara Santos Pereira, a en-
fermeira Anacélia Bueno, a 
técnica de enfermagem Elia-
ne Rocha, o dentista Antônio 

Henrique Braga Marques, a 
auxiliar de consultório dentá-
rio Célia Prudêncio e a auxi-
liar administrativo Fernanda 
Almeida.

Pré cadastrados para 
residencial São Francisco estão 

apresentando documentos

comparecer após receberem a 
ligação do correspondente Cai-
xa. Aqueles que mudaram seus 
números de telefone devem 
ligar no sindicato, através do 
3321-2488, e informar o núme-
ro de sua inscrição e o número 
do novo telefone.

O presidente do sindica-

to, João Mulata (foto), está 
acompanhando a evolução 
do processo e, mais uma vez, 
faz o alerta: “Coloquem suas 
pendências em dia para não 
perderem essa oportunidade. 
O residencial São Francisco 
é para você servidor”, comen-
tou Mulata.

Senac Barretos programa 
cursos rápidos em 

diversas áreas para as férias
Há 17 oportunidades para quem 

deseja se capacitar no mês de julho

Descontos 
e inscrições

Todos os cursos presen-
ciais do Senac Barretos estão 
com desconto de 30%. É mais 
uma vantagem para quem 
precisa de retorno rápido do 
investimento, já que a meto-
dologia da instituição prioriza 
a formação prática e a educa-
ção para a autonomia, estimu-
lando o empreendedorismo.

Os interessados podem con-
ferir a programação completa dos 
cursos e fazer as inscrições no 
Portal Senac www.sp.senac.br/
barretos. O Senac Barretos fica 
na Avenida 21, 087, no Centro.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

AsseMBLÉiA GerAL eXtrAorDinÁriA

eDitAL De conVocAçÃo

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste sindicato, quite e, em pleno gozo 
de seus direitos sindicais, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na 
sede do Sindicato, situada na Rua 16 - nº 937, Centro, em Barretos-SP, no próximo dia 20 de junho de 
2018, às 16:30 horas, em primeira convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte ordem do dia :
a) Fixar a contribuição Associativa regular (mensalidades), conforme o Artigo 18, inciso iX, do 
estatuto social do sindicato. 

Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 
17:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes.

Barretos, 16 de junho de 2018.

Luiz carlos Anastácio
Presidente
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Um dos eventos mais espe-
rados pelos brasileiros, a Copa 
do Mundo é sinônimo de união 
e comemoração. Muita gente 
aproveita a oportunidade para 
reunir em casa amigos e fa-
miliares e torcer pela seleção. 
Entretanto, se para nós esse é 
um momento de celebração, 
para os nossos pets pode ser 
muito estressante. Isso porque 
os estímulos sonoros comuns 
desses eventos, como fogos de 
artifício, cornetas, vuvuzelas, 
buzinas e gritos, podem assus-
tá-los e desencadear respostas 
físicas de estresse. 

Segundo Lilia Anastácio, 
médica veterinária da Idavet, 
quando exposto a sons altos e 
diferentes do habitual, os pets 
tendem a correr para se esconder 
do barulho movidos pelo medo. 
Um simples grito de gol pode re-
presentar uma ameaça ao animal, 
já que na maioria dos casos ele 
não está acostumado a esses tipos 
de reações. Em alguns animais, o 
medo é tão grande que pode cau-
sar tentativas de fuga, desorien-

Saber vender e atender bem 
o cliente é fundamental para 
qualquer negócio. Por isso, em-
presários e funcionários inte-
ressados em aprender técnicas 
de vendas, para agregar valor 
e qualidade no atendimento, 
podem se inscrever no curso do 
Sebrae-SP, que será realizado 
nos dias 11 e 12 de julho, das 
18h30 às 22h30, em Barretos.

Durante a capacitação, os par-
ticipantes se colocam no papel de 
vendedor em diversas etapas do 
processo de venda, o que facilita 
na compreensão da teoria. 

“O curso mescla teoria com 
a parte prática, o que ajuda 
no aprendizado, tanto para o 

As crianças de seis meses 
a cinco anos de idade e as 
gestantes, um dos grupos 
prioritários mais vulnerá-
veis à gripe, registram os 
menores índices de vaci-
nação contra a gripe, com 
cobertura de apenas 57,36% 
e 57,81%, respectivamente.

Cuidados com os pets durante os jogos da Copa do Mundo
Fogos de artifício, cornetas, vuvuzelas e mudanças na rotina da casa podem causar grande estresse nos pets

A Rússia sedia a Copa do 
Mundo de Futebol neste ano 
e o North Shopping Barre-
tos está revestido de verde 
e amarelo para comemorar 
o campeonato. O centro de 
compras investiu para que 
os torcedores possam con-
ferir todos os jogos da Copa 
com conforto na Praça de 
Alimentação. Telões foram  
instalados, com qualidade 
de som e imagem, e toda a 
decoração do shopping será 
alusiva ao evento. Durante os 
jogos do Brasil o clima será 
ainda mais especial no North 
Shopping Barretos.

Graças a uma parceria fir-
mada com a Cervejaria Petró-
polis, os clientes que optarem 

pelas porções servidas nas 
lojas Botequim do Chopp Itai-
pava, Enzo Fast Pizza, LUG’S 
e Volentiere Restaurante & 
Choperia ganharão brindes 
alusivos à Copa do Mun-
do ao comprarem porções e 
chopp da marca. Além disso, 
durante os jogos da Seleção 
Brasileira que serão transmi-
tidos e aberto ao público, o 
shopping barretense terá um 
animador que fará ações com 
os clientes e muitos presentes 
serão distribuídos. 

Anote aí como será o 
horário de funcionamento 
do North Shopping Barretos 
neste domingo, 17 de junho, 
onde o Brasil enfrenta a sele-
ção da Suiça:

north Shopping Barretos tem horário especial 
no primeiro jogo da Seleção Brasileira

Just Fit   10 às 14h
Savegnago  08 às 14h 
Alimentação / Lazer 11 às 22h 
Lojas   14 às 20h – Fecham 20 minutos antes  
   do jogo e reabre 20 minutos depois
Poupatempo   (FECHADO)         

17/06 Domingo

Saúde reforça a importância 
da vacinação contra a gripe 

para crianças e gestantes

CRIANÇAS: 3.520 DOSES – 57,36%
TRABALHADOR DE SAÚDE: 5.972 DOSES  – 90,98%

GESTANTES: 603 DOSES – 57,81%
PUÉRPERAS:129 DOSES – 75,44%
IDOSOS:11.717 DOSES – 75,13%

PROFESSORES:1.187 DOSES – 87,34%
POPULAÇÃO: 30.870

DOSES APLICADAS TOTAL: 23.128
COBERTURA: 74,92%

Seguindo orientações do 
Ministério da Saúde, a vacina-
ção contra a gripe foi ampliada 
para mais dois novos grupos: 
crianças de cinco a nove anos de 
idade e adultos de 50 a 59 anos. 
Nesta sexta-feira (16), a secreta-
ria municipal de Saúde divulgou 
nova prévia de Barretos.

Capacitação mescla teoria e prática para ajudar 
participante a melhorar qualidade do atendimento

Curso de técnicas de vendas está 
com inscrições abertas em Barretos

empresário que vai saber como 
orientar o funcionário e os pró-
prios colaboradores que podem 
se inscrever na capacitação”, an-
tecipa o analista de negócios do 
Sebrae-SP, Adriano Nakamura. 

 O curso é realizado pelo 
Sebrae-SP em parceria com o 
Senac. O valor do investimento 
é de R$ 37. Outras informações 
e inscrições no 0800-570-0800 
ou no Escritório Regional, 
localizado na Rua 14, 735, no 
centro, ao lado dos Correios.

tação, agressividade e respiração 
ofegante. Em casos mais raros, 
o animal pode até mesmo sofrer 
com náuseas e convulsões. 

“O cuidado durante os 
jogos deve ser redobrado por-
que, além dos fogos, há uma 
mudança na rotina da casa, já 
que é comum a reunião de fa-
miliares e amigos para assistir 
aos jogos. Isso por si só pode 
deixar o animal mais agitado 
e ansioso”, afirma Ana Rubia 
Tobias, médica veterinária, 
que também atua na Idavet.

“É preciso redobrar a aten-
ção com as portas e portões 
da casa ou apartamento. Man-
tenha-os fechados para evitar 
fugas dos pets. Quanto às jane-
las, assegure-se de que as telas 
estão firmes, principalmente, 
para quem tem gatos. Há ca-
sos de animais que se jogam 
de grandes alturas diante do 
barulho de fogos”. 

 Os animais tendem a reagir 
a essas situações devido a sua 
grande sensibilidade auditiva. 
Os cães, por exemplo, chegam 

a ouvir até quatro vezes mais 
do que os humanos, enquanto 
os gatos, por sua vez, ouvem 
em média seis vezes mais. 
“Quando incluímos um pet no 
nosso dia a dia, devemos ter 
consciência que eles são mais 
sensíveis que nós a algumas si-
tuações, principalmente aque-
las que envolvem mudanças 
na rotina”, ressalta Ana Rubia. 

CuIdados 
Além de redobrar a atenção 

às portas e janelas para evitar 
possíveis fugas, outros cui-
dados preventivos podem ser 
adotados a fim de diminuir o es-
tranhamento a essas situações: 

• Mantenha o local de re-
pouso do animal no lugar 
habitual, para que ele lá possa 
se abrigar caso se assuste com 
os barulhos;

• Se o seu pet tiver histórico 
de reações negativas a fogos de 
artifício, peça a compreensão 
da família e amigos quanto ao 
uso de cornetas e vuvuzelas. 
Esses sons associados podem 
aumentar o medo do animal; 

• Não tente segurar o ani-
mal caso ele se assuste com 
algum barulho. Isso pode 
deixá-lo ainda mais ansioso 
e causar agressividade. Se ele 
preferir ir para debaixo de al-
gum móvel, apenas o observe 
para ver se ele terá mais algu-
ma reação aos barulhos; 

• Tente acostumar o seu pet 
aos sons de fogos de artifício. 
Há alguns vídeos na internet 
que podem ser usados para 
isso. Coloque o som próximo 
do animal alguns minutos por 
dia, por algumas semanas, e 
veja se o estranhamento dimi-
nui com o passar dos dias; 

• Se o seu cachorro respon-
der aos barulhos com latidos, 
não o repreenda. Isso pode 
gerar agressividade no animal; 

• Caso o seu animal já 
tenha apresentado algum com-
portamento bem extremo em 
situações anteriores, consulte 
o seu veterinário para avaliar 
a necessidade do uso de um 
ansiolítico ou sedativo durante 
essas ocasiões.

A médica veterinária, Lilia Anastácio, com um Pet Cliente
na IdaVet - Clínica Veterinária e Pet Shop de Barretos

Ana Rubia Tobias, médica veterinária, durante atendimento a outro 
Pet Cliente na IdaVet - Clínica Veterinária e Pet Shop de Barretos



Lilia Anastácio
Jornal o PoVoBarretos, 16 de junho de 2018

Segundo Caderno

lilia.jornalismo@hotmail.com

Esta sexta-feira, 15, foi de festa para o advogado barretense, 
Rumenigue Castello Elias, que celebrou a data ao lado da 

amada, a médica pediatra, Dra Fernanda. Parabéns!!!

Nesta sexta-
feira, dia 15, 
a vereadora 
Paula 
Lemos e o 
seu amado, 
Renê Radaeli 
Figueireido, 
comemoraram 
5 anos de 
casados. 
“Bodas de 
Madeira”, 
tendo como 
fruto do amor, 
o príncipe 
Francisco. 
Parabéns!

Em clima de festa junina, a princesa 
Cecília deixa os leitores do jornal O 
Povo babando!!! É muita fofura!!! 

(Foto: King Studio)

O próximo dia 19 será de festa para a professora de dança 
mais amada de Barretos, Guta Bampa, que receberá o 
carinho de todos os alunos e familiares. Parabéns!!!

Hoje é dia de festa para 
Camila Tavares, que comemora mais 
um ano de vida, recebendo o carinho 
de familiares e amigos. Parabéns!!!

E com a abertura da Copa a 
Odontocompany Barretos ficou 

ainda mais verde e alegre!

Em  clima de Copa do Mundo 
a linda Alice esbanja simpatia!! 

Vai Brasil !!!! (Foto: King Studio)

Gravidíssima, Marlen Renata 
Barbi exige toda beleza no 

ensaio fotográfico, junto da 
filha Ana Júlia e do esposo, 

o advogado Fábio Ferreira. A 
família que está à espera da 
princesa Ana Carolina que, 

em breve, chegará !!!
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A cantora Roberta Miranda apareceu revoltada. Em uma 
série de vídeos publicados nas redes sociais nesta última quar-
ta-feira (13), ela acusou uma cantora não nomeada de imitá-la.

“Ser imitado é ótimo, mas você não pode fazer uma promoção 
que no outro dia vem e faz igual. É incrível, toda hora, a roupa que 
você veste… Viu que não estava dando certo, uma cafonice do cão, 
aí vem e imita você também…”, detona Roberta no Insta Stories.

A cantora se refere à promoção que sua equipe criou para 
sortear um jantar romântico para os fãs, usando a hashtag de 
uma música dela. Paula também divulgou no Instagram uma 
promoção muito parecida. “A Roberta desce do palco para um 

fã, aí desce também. Qualquer coisa que eu faço, faz também. Quer imitar Roberta Miranda? 
Começa número um, a respeitar o fã, a ter carinho pelas pessoas, respeito. Número dois, consegue 
ter 31 anos de carreira sendo amada e idolatrada. Isso chama-se respeito”, continuou a cantora.

Agora, Miranda se desculpou. “Foi uma brincadeira infeliz”, disse Roberta na  mesma 
rede social. “O meu pedido de desculpa vai especialmente para os fãs que se sentiram ma-
goados, pois o dever é este mesmo defender o seu ídolo. Merdas acontecem, brincadeira de 
mal gosto também. Mas quem me conhece sabe que brinco muito com os meus colegas. Des-
culpas (risos). A própria história contará, fui infantil, bobinha, mas a minha intenção não foi 
de magoar. Desculpe fãs”, escreveu Roberta, que também fez um vídeo pedindo desculpas.

O médico veterinário, Carlos Sartori, comemora na segunda-feira (18), 
mais um aniversário e recebe o carinho de sua amada Tati. Felicidades!!

Sempre carismáticos e animados... Luiz Gustavo e Guilherme prometem 
animar a galera dia 07 de julho, no Arraiá do Amendoim, na Sombra do Amendoim. 

Arrastar o pé com o traje típico caipira sô!!! Bommm demais!!!

Após detonar Paula Fernandes na internet, 
Roberta Miranda toma uma nova atitude
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Barretos na Copa

João Pedro Lomas

”Expectativa positiva. Dividimos 
o favoritismo com Alemanha, Ar-

gentina, Inglaterra e França”

"O Brasil terá um jogo difícil na 
estreia contra a Suiça, mas 

acredito que passará em primeiro 
nessa fase. Depois é manter 

o foco em busca do Hexa"

PauLo maia

eLi mak

“Acredito que vai para 
a final...rs. Mas, não acho 

que vai ser o campeão”

monica LeaL

“Espero que o Brasil 
seja hexa campeão em 

uma final com a Argentina”

José mario

“A seleção que eu quero que seja 
campeã é do agronegócio. Em-
presários e políticos que sejam 
visionários e tragam oportuni-
dade para Barretos. Isso seria 

um título importante”

emerson Thomazini

“São as melhores. Acredito que 
teremos dificuldade nas quartas, 

mas o hexa já é nosso!!!”

Qual a sua expectativa para 
o Brasil na copa da russia?

Barretos, 16 de junho de 2018

O Estado de São Paulo 
conta com grande participação 
na Copa do Mundo de 2018, 
que começou na última quinta-
feira (14/6), na Rússia. 

Dos 23 convocados para 
representar o Brasil, 13 nasce-
ram ou passaram por equipes 
do Estado de São Paulo, o que 
contabiliza uma participação de 
56% do Estado, segundo levan-
tamento feito pela Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo.

O técnico Tite também tem 
passagem de destaque por São 
Paulo, já que como atleta atuou 
por Portuguesa e Guarani, 
além de ter trabalhado como 
treinador no São Caetano, 
Corinthians e Palmeiras. 

O estado também colaborou 
ativamente nas duas Copas se-
diadas no Brasil (1950 e 2014) 
não apenas com estádios que 
sediaram partidas, mas também 
com alojamentos e instalações 
para atletas, integrantes das co-
missões técnicas e torcedores.

Confira abaixo a listagem 
de todos os atletas da Seleção 
Brasileira que têm alguma rela-
ção com o Estado de São Paulo:
Cássio, atualmente no Co-
rinthians
EdErson, nasceu em Osas-
co e jogou pelo São Paulo
danilo, passagem pelo Santos
FagnEr, nasceu em São 
Paulo e atua pelo Corinthians
Miranda, passagem pelo 
São Paulo
Marquinhos, nasceu em 
São Paulo e atuou pelo Corinthians
PEdro gEroMEl, nas-
ceu em São Paulo, passando 
por Portuguesa e Palmeiras
CasEMiro, passagem pelo 
São Paulo
Paulinho, nasceu em São 
Paulo, atuou por Pão de Açú-
car, Bragantino e Corinthians
rEnato augusto, pas-
sagem pelo Corinthians
Willian, nasceu em Ri-
beirão Pires e passou pelo 
Corinthians
gaBriEl JEsus , nas-
ceu em São Paulo, jogou por 
Anhanguera e Palmeiras
nEyMar, nasceu em Mogi 
das Cruzes e atuou pelo Santos
téCniCo titE, como 
jogador atuou por Portuguesa 
e Guarani. Como treinador 
passou por São Caetano, Co-
rinthians, e Palmeiras.

São Paulo tem forte presença entre os 
convocados para a Copa do Mundo

Seleção Brasileira 
conta com 13 

atletas que nasce-
ram e/ou atuaram 
pelo Estado entre 
os 23 convocados, 

além do técnico Tite

FáBio esPosTo
arLen BarBosa

"Minha expectativa é que 
o Brasil vá bem. Apesar de que 

a euforia da retrospectiva 
da era Tite pode atrapalhar"

“Que vença, pra apagar a má 
impressão da última copa”

mazinho dias

“Será uma das copas 
mais equilibradas e difíceis 
de todos os tempos. Porém, 
tenho fé que vamos trazer 

essa taça para o Brasil!”

Pedro caBraL

"Minha expectativa é que 
nossa seleção seja guerreira 

nos confrontos e traga 
o hexa para nosso país"


