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via revogado a alínea “d” 
do inciso IV do art. 21 da 
Lei 8.213/1991. Com a 
sua revogação, o acidente 
ocorrido no percurso entre 
residência-trabalho e vice 
versa, não se enquadraria 
mais como acidente de tra-
balho, não gerando estabi-
lidade ao empregado, ainda 
que o afastamento fosse 
superior a 15 dias (Súmula 
378, II do TST). 

Todos os direitos tra-
balhistas e previdenciários 
decorrentes deste acidente 
não poderiam mais serem 
exercidos pelo trabalhador. 
Por exemplo, o auxílio-
-doença à partir do 16º 
dia de afastamento seria o 
comum, e não o acidentário. 

Isso traz reflexos pre-
videnciários em pensões 
por morte, nos cálculos de 
benefícios, carência, etc. 
Também reflete nos di-
reitos trabalhistas, como 
estabilidade e indenização. 

A partir da publicação 
da MP, em 12 de novembro 
de 2019, as empresas não 
precisavam mais emitir 
a CAT (Comunicação de 
Acidente do Trabalho) e 
nem considerar o acidente 
de trajeto como acidente de 
trabalho, pois a referida MP 
tinha força de lei enquanto 
perdurou sua vigência. 

Entretanto, conside-
rando que a MP Medida 
Provisória 955/2020 trou-
xe a ab-rogação da Medida 
Provisória 905/2019, a 
partir de 20 de abril de 
2020, o acidente de trajeto 
volta a ser equiparado a aci-
dente de trabalho. Portanto, 
se ocorrer um acidente no 
curso do trabalho o tra-
balhador ou seus depen-
dentes (em caso de óbito) 
voltam a ter seus direitos 
acidentários assegurados. 

João Badari é advogado 
especialista em Direito 

Previdenciário e sócio do 
escritório Aith, Badari e 

Luchin Advogados 

O trabalhador que so-
frer um acidente durante 
o trajeto para o trabalho 
voltou a ter seus direitos 
acidentários garantidos. 
Isso porque a Medida Pro-
visória 905/2019, chamada 
de MP do Contrato Verde e 
Amarelo, havia retirado a 
possibilidade de ser consi-
derado acidente de trabalho 
àquele que ocorre no trajeto 
da ida ao serviço, ou na vol-
ta para casa. Porém, a mes-
ma foi revogada no último 
dia 20 de abril e seus efeitos 
não tem mais força de lei. 
Assim , volta a prevalecer o 
descrito no artigo 19 da Lei 
nº 8.213/91, que conceitua 
acidente de trabalho como: 
“é o que ocorre pelo exercí-
cio do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício 
do trabalho dos segurados 
referidos no inciso VII do 
art. 11 desta lei, provo-
cando lesão corporal ou 
perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda 
ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade 
para o trabalho”. 

Importante lembrar 
que encontramos no artigo 
21 da Lei nº 8.213/91 os ca-
sos equiparados a acidente 
de trabalho. São eles: 

I - o acidente ligado ao 
trabalho que, embora não 
tenha sido a causa única, 
haja contribuído diretamen-
te para a morte do segurado, 
para redução ou perda da 
sua capacidade para o traba-
lho, ou produzido lesão que 
exija atenção médica para a 
sua recuperação; 

II - o acidente sofrido 
pelo segurado no local e 
no horário do trabalho, em 
consequência de: 

a) ato de agressão, 
sabotagem ou terrorismo 
praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencio-
nal, inclusive de terceiro, por 
motivo de disputa relaciona-
da ao trabalho; 

c) ato de imprudência, 
de negligência ou de impe-

rícia de terceiro ou de com-
panheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada 
do uso da razão; 

e) desabamento, inunda-
ção, incêndio e outros casos 
fortuitos ou decorrentes de 
força maior; 

III - a doença provenien-
te de contaminação acidental 
do empregado no exercício 
de sua atividade; 

IV - o acidente sofrido 
pelo segurado ainda que fora 
do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem 
ou na realização de serviço 
sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontâ-
nea de qualquer serviço à em-
presa para lhe evitar prejuízo 
ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço 
da empresa, inclusive para 
estudo quando financiada 
por esta dentro de seus pla-
nos para melhor capacitação 
da mão de obra, indepen-
dentemente do meio de lo-
comoção utilizado, inclusive 
veículo de propriedade do 
segurado; 

d) no percurso da resi-
dência para o local de tra-
balho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio 
de locomoção, inclusive ve-
ículo de propriedade do 
segurado.d) no percurso 
da residência para o local 
de trabalho ou deste para 
aquela, qualquer que seja o 
meio de locomoção, inclusi-
ve veículo de propriedade do 
segurado. 

§ 1º Nos períodos desti-
nados a refeição ou descanso, 
ou por ocasião da satisfação 
de outras necessidades fisio-
lógicas, no local do trabalho 
ou durante este, o empregado 
é considerado no exercício do 
trabalho. 

Portanto, é uma previ-
são legal que se um acidente 
ocorre quando o funcionário 
está se locomovendo para o 
trabalho, ou voltando deste, 
será considerado como aci-
dente de trabalho. 

O artigo 51 da MP do 
Contrato Verde Amarelo ha-

STF DECIDE JULGAR ABORTO POR 
ZICA VÍRUS

Acidente no trajeto do trabalho volta a 
ser considerado acidente de trabalho 

os ministros do STF e 
adiem essa votação, ou 
ainda, que seja arquivada 
definitivamente. A des-
penalização do aborto 
em casos de zica vírus ou 
microcefalia faz parte de 
uma estratégia de legali-
zar o aborto por partes. 
Em 2012 o STF decidiu 
não penalizar o aborto 
nos casos de anencefalia, 
agora querem estender 
aos casos de zica vírus, 
amanhã decidem sobre 
outra situação, e assim 
vão avançando com a 
agenda da cultura da 
morte em nosso País. O 
povo brasileiro já mani-
festou-se diversas vezes, 
com veemência, que é 
contra o aborto, e que a 
vida deve ser respeitada 
em todas as suas fases. 
Queremos, portanto, re-
afirmar o direito ‘a vida, 
desde a concepção, como 
direito fundamental, fa-
zendo valer assim o que 
já está garantido em nos-
sa Constituição. 

Valmor Bolan é Doutor em So-
ciologia. Professor da Unisa. 

   O Supremo Tribunal 
Federal decidiu colocar 
em pauta para votação em 
julgamento virtual a ADI 
5581, que visa legalizar o 
aborto nos casos de zica 
vírus e microcefalia. Isso 
acontece em plena crise 
da pandemia do corona-
vírus, aonde a população 
não pode se manifestar 
nas ruas, portanto, agin-
do contra o que pensa 
a maioria da população 
que é contra o aborto. 
Realmente muita gente 
não entendeu porque o 
STF resolveu fazer essa 
votação num momento 
como esse. O Presidente 
da Câmara Rodrigo Maia 
e o Presidente do STF, Mi-
nistro Dias Toffoli haviam 
assumido o compromis-
so de não colocarem o 
aborto na pauta de suas 
agendas, por isso o estra-
nhamento dessa decisão. 
Muitos brasileiros estão 
enviando mensagens por 
e-mail e telefonando para 
os gabinetes dos Minis-
tros do STF, pedindo que 
a matéria não seja votada 
nesse período. O fato é 
que, mesmo sem poder 
sair às ruas, o povo vem se 

manifestando pelas redes 
sociais, buscando sensi-
bilizar os ministros a não 
realizarem essa votação 
virtual.

A questão do aborto 
já foi, inúmeras vezes, 
debatida e deliberada no 
Congresso Nacional, e to-
das às vezes os deputa-
dos e senadores votaram 
contra a sua legalização. 
Daí que o parlamento não 
foi omisso na matéria, 
justificando assim ser to-
talmente desnecessário o 
STF intervir. O Supremo 
Tribunal Federal deve ser 
guardião da Constituição. 
No que tange ao aborto, a 
Constituição brasileira é 
clara em afirmar a invio-
labilidade da vida humana 
(art. 5º). Existe projeto de 
lei tramitando na Câmara 
dos Deputados que visa 
tornar crime de responsa-
bilidade dos ministros do 
STF quando exorbitarem 
seus poderes. Mais uma 
vez é preciso deixar claro 
que cabe ao Congresso 
Nacional decidir sobre 
essa questão, e não ao 
judiciário. 

Esperamos que pre-
valeça o bom senso entre 

Nova Manhã é o programa de rádio produzido pela Pascom da 
Paróquia N. Sra. Aparecida de Guaíra

Jesus diz a você: Meu filho, minha filha, não durma! “Vigiai e orai”. “O espí-
rito é forte, mas a carne é fraca” (Mt 26,41). Não podemos estar sonolentos, não 
podemos dormir, é tempo de vigiar. 

O mundo está mal, muito mal. As catástrofes que acontecem ao nosso lado são 
o sinal da maldade dos homens. Não é que Deus castigue, não, mas é a natureza 
que se enfurece contra a situação da humanidade.

A natureza foi feita para servir à humanidade. As catástrofes que nós encon-
tramos no Brasil, não são simplesmente acontecimentos climáticos, de gente que 
morre, de prédio que desaba, é a natureza se enfurecendo por causa do pecado 
do mundo.

O pecado do mundo é o nosso pecado. Então, eu digo para mim mesmo: 
“Jonas, você não pode dormir. Pelo contrário, tem que estar orando e vigiando”.  
Diga isso para você mesmo também. 

Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Em tudo o que nos acontece, 
Deus tira um proveito. Pode ser que agora você esteja no maior desconforto, mas 
Deus está agindo em você, fazendo-o à Sua imagem e semelhança. Não perca esse 
momento e não jogue fora o sofrimento e a dor! 

O Senhor nos redimiu com sua morte. Ele sofre pelos sofrimentos do mundo, 
pelos meus e os seus sofrimentos, sejam quais forem. Jesus morre porque Ele 
é eterno, e a paixão e morte d’Ele, continuam pela eternidade. Ele sofre pelos 
nossos sofrimentos.  

Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova

Vigiai e Orai!

A Pastoral da Comunicação (Pascom) da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da cidade de Guaíra 
produz, desde o dia 04 de abril, o Programa Nova Manhã, em parceria com a Rádio Alternativa FM. 

O programa vai ao ar aos sábados, das 11h às 12h30, com apresentação do pároco, padre Diego 
Mendes, e conta para entrevistas, catequese com os quadros “Igreja Educa”, “Palavra de Sabedoria” 
e o “Anota Aí”. E mantém a interação com os ouvintes por meio de ligações telefônicas por meio 
do quadro “Alô Igreja”.

Segundo a coordenadora da Pascom, Carla Cristina, o objetivo do programa “é catequizar e 
interagir com a comunidade católica da cidade”.

A Pastoral da Comunicação é a pastoral que utiliza os meios de comunicação social com cria-
tividade evangélica para ser sal da terra e luz do mundo, e trabalha com quatro eixos: formação, 
articulação, produção e espiritualidade.

Segundo o Documento de Estudo 101 da Conferência nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
“A Comunicação na vida e missão da Igreja no Brasil”, a função da Pascom é “unir as pessoas e criar 
oportunidades de expressão, fortalecendo redes de convivência e de ação” (nº46).

Pe. Diego e integrantes da Pascom Paroquial
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O primeiro-ministro...
britânico Boris Johnson, do Reino Unido, pe-

diu ontem (27) que os britânicos “contenham a 
impaciência” e defendeu a manutenção do confi-
namento em vigor para evitar uma segunda onda 
de infecções da covid-19.  “Temos de reconhecer o 
risco de um segundo pico, o risco de perder o con-
trolo deste vírus e deixar que a taxa de contágio 
volte a subir. Porque isso significaria não só uma 
nova vaga de mortes e doença, mas um desastre 
econômico”, justificou. 

Boris Johnson falou na porta da residência 
oficial, em Downing Street, para onde regressou 
no domingo após duas semanas fora de Londres 
se recuperando da infecção com o coronavírus. 

A previsão de queda da...
economia este ano está cada vez maior, devido 

aos efeitos de medidas de isolamento social ne-
cessárias para o enfrentamento da pandemia de 
covid-19. Pela 11ª semana seguida, as instituições 
financeiras revisaram a projeção de queda do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), soma dos bens e serviços 
produzidos no país. Desta vez, a estimativa de 
queda passou de 2,96% para 3,34%.

A informação consta do boletim Focus, com 
projeções de instituições financeiras para os 
principais indicadores econômicos, divulgado às 
segundas-feiras pelo Banco Central (BC). A previ-
são do mercado financeiro para o PIB de 2021 é de 
crescimento de 3%. A previsão anterior era 3,10%. 
Para 2022 e 2023, a previsão de crescimento con-
tinua em 2,50%.

A Caixa Econômica Federal...
começou a liberar ontem (27) o saque do au-

xílio emergencial, de forma escalonada, conforme 
o mês de nascimento do beneficiário. O objetivo 
da liberação aos poucos é reduzir o número de 
pessoas nas agências e lotéricas e, assim, evitar 
aglomerações.

Os recursos creditados na poupança digital 
já podiam ser utilizados por meio do aplicativo 
Caixa Tem para pagamentos e transferências, en-
tre outros serviços. Quem indicou conta bancária 
anterior ou recebeu os R$ 600 em substituição ao 
Bolsa Família não tem restrição para saque.

A União Europeia (UE) aprovou...
em 2019, 295.785 pedidos de asilo, dos quais 

141.055 pessoas conseguiram o estatuto de refu-
giado, e recebeu 21.245 reinstalados de campos de 
refugiados em países terceiros, segundo o Euros-
tat. De acordo com o gabinete estatístico europeu, 
em relação a 2018, o número de aprovações de 
pedidos de asilo recuou 6%.

O maior grupo de beneficiários de proteção 
continuou a ser o de pessoas procedentes da Síria 
(78.575, 27% do total), seguindo-se o Afeganistão 
(40.030, 14%) e a Venezuela (37.490, 13%). A Ale-
manha (116.230) foi o país que maior número de 
pedidos de asilo aprovou, em 2019, seguida pela 
França (42.120) e a Espanha (38.525), tendo a Síria, 
o Afeganistão e a Venezuela sido, respetivamente, 
as principais nacionalidades dos requerentes. A 
Síria (85, 50% do total) foi o principal país de ori-
gem, seguindo-se a Ucrânia (15, 8%) e a Eritreia 
(15, 8%).

À medida que a pandemia...
do coronavírus se disseminou pelo mundo, 

espalhou-se também o esforço de pesquisadores 
para entender melhor o vírus, como ele é transmi-
tido e o que pode ser feito para prevenir a infecção 
e tratar os pacientes que contraíram a doença 
decorrente dele, a covid-19.

Algumas universidades ganharam relevância 
mundial com o monitoramento do avanço da pan-
demia, como a Johns Hopkins, dos Estados Unidos. 
No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
centro de pesquisa vinculado ao Ministério da 
Saúde, não só sistematiza informações como vem 
promovendo diversos estudos sobre o vírus.

A cidade chinesa a que...
se atribui o início da pandemia de covid-19, não 

registrou qualquer novo caso de infeção, informa-
ram as autoridades sanitárias no domingo (26). Os 
receios voltam-se agora à possibilidade de uma se-
gunda onda de infeções, em meio às novas medidas 
para conter o vírus e a reabertura da economia.

Em toda a China continental foram notificados 
apenas três novos casos, revelou a Comissão Nacio-
nal de Saúde na China, referindo-se às últimas 24 
horas. Em Wuhan, o epicentro inicial da pandemia, 
não se registrou nenhum novo caso, a primeira vez 
que isso acontece em vários meses, e não houve 
registro de morte. Todos os pacientes que estavam 
internados já tiveram alta

Família de Barretos relata situação 
vivida no Amazonas

Adutora rompe na avenida 47 e deixa 
bairros sem água 

Trabalhadores enfrentam longas filas para 
receber auxílio emergencial 

Ontem (27), quem 
passou próximo às agên-
cias da Caixa verificou 
longas filas, formada por 
trabalhadores em bus-
ca do recebimento do 
Auxílio Emergencial do 
Governo Federal. Os tra-
balhadores que tiveram 
o benefício aprovado, 
afirmaram que estavam 
enfrentando a fila para 
regularizar alguma pen-
dência relacionada às 
contas digitais. 

O barretense Patri-
ck Ernande Jesus, que é 
serviços gerais etrabalha 
fazendo bicos,  afirmou 
que o seu pagamento  es-
tava previsto para ontem. 
“Consta que já está depo-
sitado na conta digital, 

Patrick Ernande de Jesus, 
trabalha com calhas

Leandro MussiGarelli, 
cabelereiro

Paulo Roberto da Silva, servente 
de pedreiro desempregado

vim verificar se já está 
liberado. É um dinheiro 
que ajuda muito a gente”, 
afirmou Patrick. 

O cabelereiro Lean-
dro MussiGarelli,  que 
trabalha fazendo cortes 
de cabelo feminino em 
domicílio, disse que não 

conseguiu baixar o apli-
cativo Caixa Tem da con-
ta digital e que estava na 
fila para ter uma ajuda. 
“O dinheiro já está libe-
rado e estou aqui para 
verificar como vai ser 
feito”, afirmou. 

O servente desem-

pregado, Paulo Roberto 
da Silva, afirmou que 
também teve o pagamen-
to liberado através do 
aplicativo Caixa Tem. 

“Esse dinheiro ajuda 
muito, estou desempre-
gado há 2 meses. Eu moro 
sozinho”, explicou. 

O ex-jogador do BEC 
e de várias equipes pau-
listas, Ray, está jogando 
no futebol do Amazo-
nas,  no Fast  Club.  O 
atleta é casado com a 
barretense Gabriela, e 
desde o ano passado 
mora em Manaus com a 
esposa e as filhas Rayne 
e Rayene. Em entrevis-
ta a Rádio Jornal, Ray, 
afirmou que a situação 
é de colapso na saúde 
no Amazonas, com pre-
visão ter um aumento 
no número de mortes 
no mês de maio, devido 
à falta de leitos de UTI.  

Segundo ele, até na tar-
de de domingo (26), já 
haviam sido registradas 
255 mortes e mais de 3 
mil casos. “A situação 
está complicada, mas 
estamos rezando para 
que isso passe o quanto 
antes. As autoridades 
do Ministério da Saúde 
e do Estado estão aqui 
atuando em Manaus 
em busca de soluções”, 
afirmou.  O atleta disse 
ainda que as famílias 
estão trancadas em casa 
e saindo apenas para 
fazer o necessário e 
usando máscaras. O jogador Ray com a esposa Gabriela e as filhas Rayne e Rayene

Na manhã de on-
tem (27), por volta 
das 7h, uma adutora 
de amianto rompeu 
na  avenida  47 en-
tre as ruas 12 e 14, 
no Jardim de Alah. 
O abastecimento foi 
normalizado por vol-
ta das 14h e segundo 
as equipes do SAAE 
(Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto), 
os bairros Jardim de 

Equipes do SAAE trabalhando no local, na tarde de ontem 

Alah, Primavera, Ma-
rília e outros foram 
afetados com a inter-
rupção do abasteci-
mento, desde o reser-
vatório do Sorvetão.  
“Foi feita a troca da 
adutora que rompeu, 
com a equipe inician-
do os trabalhos logo 
pela manhã”, afirmou 
a  superintendente 
Elaine Pereira  Go-
mes. 

Com a informatiza-
ção, os bancos é um dos 
setores da economia que 
mais vem registrando 
demissões. Para o sindi-
calista Alencar Teodoro 
de Souza Filho, com à 
pandemia do corona-
vírus este é  mais um 
fator de alerta, já que 
vai demorar para ocor-
rer a restabilização da 
economia pós-pandemia. 
“Com certeza vai bai-
xar os lucros bancários 
e com isso demissões 
irãoocorrer.  Mas é um 

Alencar acredita que haverá 
demissões nos bancos e em 
outros setores da economia

processo que teremos 
de enfrentar, pois esse 
momento de quarentena,  
sem dúvida nenhuma 
é necessário”, afirmou 
Alencar.  

Na sua visão, esse 
p r o c e s s o  v a i  a c o n -
tecer na maioria das 
empresas brasileiras, 
mas tem esperança em 
umcrescimento rápi-
do da econômica pós 
quarentena.   “Torce-
mos que volte tudo ao 
normal, se Deus assim 
quiser”, afirmou.

A Paróquia do Bom 
Jesus vem realizando uma 
campanha de arrecadação 
de alimentos para as famí-
lias que estão passando 
por necessidades neste 
momento, em Barretos e 
que estão procurando a 
paróquia. Contudo, uma 
informação recebida pelo 

“Ninguém está autorizado a pedir 
doações em nome do Bom Jesus”, 

afirma Padre Thiago
padre Thiago Reis, dá 
conta que tem pessoas 
usando o nome da Igreja 
para obter doações para 
um evento. “Nós não ire-
mos promover nenhum 
evento e qualquer dúvida 
podem entrar em contato 
com a nossa paróquia”, 
afirmou Padre Thiago.
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Justiça determina retomada do 
transporte gratuito para pessoas 

com mais de 60 anos

Covid-19: Brasil passa dos 
66 mil casos confirmados

 O Juiz Cláudio Bárba-
ro Vita, da 1ª Vara Cível, 
deferiu pedido de tutela 
de urgência em uma ação 
civil pública movida pela 
Defesoria Pública de Bar-
retos, através do Defensor 
Gustavo Samuel, determi-
nando o imediato restabe-
lecimento do transporte 
público coletivo gratuito 
as pessoas maiores de 60 
anos ou aposentadas, nos 
termos do artigo 244 da 
Lei Orgânica do Município 
de Barretos, sob pena de 
futura fixação de multa ou 
de outras medidas neces-
sárias para o cumprimen-
to da determinação.

A ação destaca que a 
gratuidade do transporte 
público coletivo para pes-
soas idosas foi suspensa 
a partir do último dia 20, 
"supostamente como me-
dida de prevenção à dis-
seminação do COVID-19".

"Como sustentado na 
inicial, a suspensão do 
direito a gratuidade do 
transporte público cole-
tivo, previsto em Lei Mu-

nicipal específica, além 
de penalizar população 
já sujeita aos efeitos de-
letérios da pandemia em 
relação a sua situação 
econômico financeira, 
poderia acarretar na re-
dução da mobilidade ur-
bana da referida parcela 
da população, prejudi-
cando, assim, o acesso aos 
serviços públicos básicos 
de saúde, tais como hos-
pitais, clínicas médicas 
e postos de vacinação, e 
também de estabeleci-
mentos indispensáveis 
como supermercados e 
farmácias", considerou o 
magistrado;

"Deste modo - con-
tinua a decisão -, não se 
observa a existência de 
proporcionalidade e ra-
zoabilidade na medida 
já que as medidas ad-
ministrativas adotadas 
como forma de evitar a 
propagação da COVID-19 
não podem atingir direito 
essencial reconhecido por 
lei, tampouco estabele-
cer entrave relevante ao 

acesso da população aos 
serviços de transporte 
público indispensável 
para garantir o acesso a 
serviços básicos de saúde 
ou aos serviços essenciais 
para a preservação da 
vida.

Assim, pelos motivos 
acima alinhavados, defi-
ro o pedido de tutela de 
urgência formulado para 
determinar a Municipali-
dade ré o imediato resta-
belecimento do transpor-
te público coletivo gratui-
to as pessoas maiores de 
60 anos ou aposentadas, 
nos termos do artigo 244 
da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Barretos, ficando 
suspensas disposições em 
contrário previstas nos 
Decretos Municipais nº 
10494/20 e 10497/20 ou 
em norma de natureza re-
gulamentar equivalente, 
sob pena de futura fixação 
de multa ou de outras 
medidas necessárias para 
o cumprimento da deter-
minação judicial", finaliza 
a decisão.

Leitor do JBR pergunta:

Vamos lá! Algumas 
dicas para melhorar a 
rotina de estudos:

É muito importante 
ter um ambiente confor-
tável, pode ser no pró-
prio quarto, na sala, na 
cozinha, mas que o aluno 
se sinta confortável (não 
um conforto como deita-
do na cama), tente sem-
pre ter um local onde 
assegura uma postura 
correta como uma mesa 
e cadeira e espaço para 
poder espalhar todo o 
material de estudo. 

É importante o aluno 
ter uma rotina diária e 
que nela contenha um 
cronograma, ou seja, o 
horário das aulas, horá-
rio para estudar deter-
minado tema (que seja 
dividido para atender 
todas as disciplinas, le-
vando em consideração 
as que tenha mais difi-
culdade), horário de des-
canso, alimentação e um 
horário para diversão.

Muito importante é 
evitar distrações, quando 
estamos em casa temos 
diversos fatores externos 
que podem tirar nos-
so foco e concentração, 
então deixar as redes 
sociais de lado durante o 
tempo de estudo é muito 
importante, ficar atento 
que a utilização da inter-
net naquele momento é 
voltado para o estudo, 
pedir a colaboração aos 
pais, irmãos e irmã (os 
demais moradores da 
casa) que aquele é um 
tempo de estudo e que 
precisa do apoio deles 
para poder focar.

Aqueles que gostem 
de música podem ouvir 
durante o estudo, mas 
é muito importante que 
sejam músicas desco-
nhecidas, pois músicas 
conhecidas voltam nosso 
foco a elas e acabamos 
cantando juntos, então 
tentem novos gêneros 
músicas ou até mesmo 

instrumentais.
Planejamento e or-

ganização são fatores 
muito importantes, ou 
seja, fazer a programa-
ção por meio de cro-
nograma, deixar tudo 
sempre a mão para evi-
tar que precise buscar 
durante o momento de 
estudo.

Por fim anotar as 
dúvidas é muito impor-
tante, deixe um bloco de 
anotações ou um pedaço 
de papel separado (para 
os mais digitais pode ser 
um documento word), 
nele anote as dúvidas 
que surgirem e tire-as 
com o professor ou por 
meio de pesquisa, isso 
facilitará o estudo e fará 
com que não perca mui-
to tempo tentando des-
vendar sozinho.

Adriano Kazuo Inacio Naka-
mura, Registro no CRA 142522, 

Coordenador do curso de 
administração e professor na 

faculdade Barretos
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Dados consolidados até às 17h do dia 27 de Abril de 2020 – segunda-feira 
 
 

NÚMEROS DO MUNICÍPIO DE BARRETOS* 
Notificados Positivos Descartados Em Investigação Óbitos  Curados 

354 63 233 58 09 (7 CONTRA PROVA) 33 
 

*Números do município, considerando informações de hospitais e clínicas particulares 
 
 

INTERNAÇÕES PELO SUS (Hospital Nossa Senhora) Na UTI Na enfermaria 
BARRETOS        06 2 Mulheres 88 e 81 anos 

2 Homens 49 e 69 anos 
Mulher 50 anos 
Homem 56 anos 

   

PACIENTES DA REGIÃO INTERNADOS EM BARRETOS (SUS – Hospital Nossa Senhora) 
INTERNAÇÕES 05 Na UTI Na enfermaria 

JABORANDI      01 Homem 48 anos  
COLINA             02 Mulher 78 anos Mulher 73 anos 
BEBEDOURO    01  Mulher 63 anos 
MONTE AZUL   01  Mulher 36 anos 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO 

O Brasil chegou a 
66.501 casos confirmados 
de coronavírus, de acordo 
com atualização do Minis-
tério da Saúde, divulgada 
ontem (27). Nas últimas 
horas foram adicionadas 
às estatísticas mais 4.613 
pessoas infectadas, au-
mento de 7,5% em rela-
ção a ontem (26), quando 
foram registrados 61.888 
mil casos confirmados.

Foi o segundo maior 
número de casos de con-
taminação em um dia, 
perdendo apenas para 
o sábado (24), quando 
foram acrescidos 5.514 

casos ao balanço.
Já o número de mor-

tes subiu para 4.543, com 
338 novos óbitos de on-
tem (26) para hoje (27), 
um incremento de 8%. 
O número de novos óbi-
tos em 24 horas ficou 
abaixo da quinta-feira 
(22), quando foram con-
tabilizados 407. A taxa de 
letalidade ficou em 6,8%.

São Paulo se mantém 
como epicentro da pan-
demia no país, concen-
trando o maior número de 
mortes (1.825). O estado 
é seguido pelo Rio de Ja-
neiro (677), Pernambuco 

(450), Ceará (284) e Ama-
zonas (320).  

Também foram regis-
tradas mortes no Mara-
nhão (125), Pará (114), 
Paraná (75), Bahia (76), 
Minas Gerais (62), Para-
íba (50), Espírito Santo 
(57), Santa Catarina (43), 
Rio Grande do Norte (45), 
Rio Grande do Sul (42), 
Alagoas (34), Distrito 
Federal (26), Goiás (26), 
Amapá (26), Piauí (20), 
Acre (14), Sergipe (10), 
Mato Grosso (10), Mato 
Grosso do Sul (9), Ron-
dônia (10), Roraima (4) 
e Tocantins (2).

Dicas para estudar em casa

Então, acredito que tendo em mente a atual situação  global, não me permito 
ficar improdutiva quando a ansiedade chega. Para me acalmar, tento me man-
ter no real e no que posso controlar. Dentro disso, na maioria dos dias sigo 
um cronograma feito de forma simples, colocando em ordem de prioridades, 
trabalhos sendo realizados primeiro e por fim, os resumos das disciplinas, que 
são  feitos em conjunto com o material de aula e os livros da biblioteca virtual.  
A Faculdade oferece grandes possibilidades e oportunidades de aprendiza-
do, mas claro, é necessária dedicação para vencer a cama, as séries e filmes. 

Larissa Almeida Amaral do 1º ano de ADM da Faculdade Barretos

Relato do estudante  
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Homem é preso por portar arma de fogo 
em sua casa no bairro Santa Cecília 
Um homem de 36 anos, auxiliar de serviços ge-

rias, e que foi identificado como J.M.C.V., morador no 
bairro Santa Cecília, foi preso pelo crime de posse 
irregular de arma de gogo.

Segundo consta, os Militares, sargento Uewerton 
e cabo Garcia, receberam denúncias de que o indi-
ciado estaria em posse de uma arma de fogo e que 
se encontrava em livramento condicional decorrente 
de condenação por crime de roubo.

A denúncia também dava conta de que o indicia-
do estaria exibindo a arma na vizinhança e utilizan-
do-a para ameaçar moradores daquele local, tendo 
os policiais então se dirigido até a residência dele, 
onde o localizaram em frente ao imóvel, juntamente 
com sua companheira, a qual, em conversa com os 
policiais, confirmou que o indiciado realmente tinha 
uma arma, tendo ele, logo em seguida, ele também 
assumido a propriedade da mesma.

Em seguida o homem indicou aos policiais a 
localização da arma e entre o forro e o telhado da 
varanda da casa, os policiais localizaram um revól-
ver calibre 22, com numeração íntegra, além de 40 
munições intactas do mesmo calibre.

Foi dada voz de prisão ao indiciado e na delega-
cia a prisão foi ratificada, sendo arbitrada fiança no 
valor de R$1.100.00, a qual foi saldada pelo indiciado, 
que responderá ao processo em liberdade, sendo a 
arma apreendida.

Garoto de 13 anos é detido por 
traficar maconha e cocaína 

O menor C.D.A.C., 13 anos, morador no bairro 
Luís Spina, foi apresentado na delegacia pelos Mili-
tares, cabos Diógenes e Almeida, os quais também 
apresentaram cocaína e maconha.

Segundo informações, em policiais estavam em 
patrulhamento de rotina no Conjunto Luís Spina, 
quando em frete ao condomínio Mônaco, em um local 
conhecido pela traficância de drogas, eles visualiza-
ram diversos indivíduos, os quais se evadiram com 
a chegada da viatura.

O adolescente em questão foi acompanhado, 
tendo ele ingressado no Bloco 2, sendo abordado no 
2º andar de um prédio daquele bloco, porém, antes 
de sua abordagem, ele dispensou uma embalagem 
plástica, que ao ser verificada, constatou-se que ha-
via em seu interior, sete porções de maconha e dez 
pinos com cocaína, todos prontos para venda ilegal.

Ainda no local o adolescente disse que comer-
cializava cada porção das drogas por R$10.00, e eu 
fazia a venda para outro indivíduo, de vulgo “Tê”.  

Em seguida os policiais foram até o apartamento 
em que o adolescente que reside e em contato com 
a prime dele, a mesma fez contato com a mãe do 
adolescente, a qual afirmou que não compareceria 
à delegacia porque estava trabalhando. 

Em buscas no quarto do adolescente, mas nada 
de ilícito foi encontrado, sendo ele levado para a de-
legacia, onde a droga foi apreendida e ele detido em 
uma cela, separado dos demais, para depois ser apre-
sentado a um representante do Ministério Público.

Polícia localiza e apreende motocicleta 
irregular no bairro Newton Siqueira Sopa

O investigado D.R.F., 31 anos, morador no Re-
sidencial Vida Nova, foi apresentado na delegacia 
pelos Policiais Militares, cabos Fábio e Fernandes, 
informando que se encontravam em patrulhamento 
pela Avenida Abdo Daher, no bairro Newton Siqueira 
Sopa, quando avistaram um sujeito parado sobre 
uma motocicleta, em local conhecido como ponto 
de tráfico de drogas, ao perceber a aproximação da 
viatura, o indivíduo deixou o local rapidamente e 
tentou se evadir, sendo acompanhado pela viatura, 
ocasião em que deram ordem de parada ao condutor 
da moto.

Durante a abordagem os policiais perceberam 
que a placa da moto estava com o lacre violado, 
chassi e motor suprimidos, e então, foi realizada 
uma pesquisa e constataram que aquela placa seria 
de uma Mobylete da cidade de Marilia, sendo ainda 
verificado que o selo de fábrica, abaixo do banco, 
apontava para outro veículo de mesma marca e mo-
delo, porém, com baixa no sistema por ser oriundo 
de leilão.

O condutor da moto foi identificado como D.R.F., 
e ao ser questionado, ele informou que tentou se 
evadir, pois tinha conhecimento da irregularidade 
da moto, apresentando sua CNH, informando ainda 
ser usuário de drogas, e que havia pego a motoci-
cleta empresta de um amigo, que trabalha em uma 
fazenda, local onde ele também trabalha.

Na delegacia o caso foi devidamente registrado, 
sendo a motocicleta devidamente apreendida.

Ladrões morrem em troca de tiros com policiais 
barretenses em roubo na cidade de Olímpia  

Rapaz é preso traficando crack no Mutirão 
da Vila Gomes

CEMITÉRIO MUNICIPAL
20.04 Ségio Murilo Ávila Almeida   52 anos
21.04 Zaida de Souza dos Santos  81 anos
21.04 Sebastião Honório da Silva  69 anos
21.04 Benedito Paulino  72 anos
21.04 Osvaldo da Silva  77 anos
21.04 Vanessa Aidar  35 anos
22.04 Benedito Gomes Cardoso  67 anos
22.04 Gerônima Serafin da Silva  66 anos
23.04 Dorival Cardoso Miranda  75 anos
24.04 Joaquim Carlos dos Santos  74 anos
24.04 Mauro Gomes Barbosa  66 anos
25.04 Eunice Spinola Fernandes  63 anos
26.05 Antônio Olímpio de Oliveira  74 anos
27.04 Neuza Geralda de Oliveira  69 anos
27.04 Magda Perinazzo Zimaro  59 anos
27.04 Nadir Pereira da Silva Francisco  68 anos
28.04 Airton Soares  63 anos

 MEMORIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS
06.04 Sebastião Pinto dos Santos  64 anos
07.04 Geny Antônia Moya  93 anos
11.04 Nair Barlete de Oliveira  83 anos
12.04 Maria Thereza Marinheiro de Castro  85 anos
21.04 José dos Santos  75 anos
24.04 Cecília Ali Neves  97 anos

Três homens, todos 
moradores na cidade de 
Olímpia, foram mortos 
em troca de tiros com Po-
liciais Militares, depois de 
terem efetuado um roubo 
em uma fazenda na cidade 
de Olímpia.

Segundo consta, ini-
cialmente, os Policiais 
Militares da cidade de 
Barretos, tenente Vilela, 
cabos Araújo, Mattos e 
soldado Ricardo, rece-
beram a informação de 
que estava ocorrendo um 
roubo em uma fazenda na 
cidade de Olímpia, e as 
informações davam conta 
ainda, de que dois veícu-
los, sendo um GM Vectra, 
com placas da cidade de 
Severínia e um Ford Fies-
ta, com placas da cidade 
de Franca, estariam sendo 
utilizados pelos autores 
do roubo, que teriam ido 
até a fazenda para subtra-
írem defensivos agrícolas 
e, provavelmente, maqui-
nários agrícolas.

Diante desta denún-
cia os policiais foram até 
a fazenda Olhos D água, 
município de Olímpia, 
chegado as proximida-
des do local por volta das 
19 horas, quando então 
encontraram veículo GM 
Vectra estacionado bem 
próximo à sede da fazen-
da.

Os Militares desem-
barcaram da viatura e 
verificaram que o Vec-
tra estava desocupado, 
tendo a certeza de que 
os ladrões já estavam 
na fazenda, motivo pelo 
qual um dos policiais per-
maneceu próximo a este 
veículo enquanto os de-

mais se dirigiram até a 
propriedade. 

Assim que lá chega-
ram, os Militares cons-
tataram que havia uma 
luz no interior do imóvel 
acesa, momento em que 
eles adentraram a casa 
e encontraram a vítima 
A.C.C., 71 anos, lavrador, 
funcionário da fazenda, 
amarado.

O lavrador foi libera-
do e em relato aos poli-
ciais ele disse que havia 
sido surpreendido por 
bandidos, munidos com 
armas de fogo e que ha-
viam roubado defensivos 
agrícolas, bem como o seu 
veículo Kadet, ano 1995, 
cor azul, certa quantia em 
dinheiro e documentos 
pessoais, tendo os bandi-
dos acabado de deixar o 
local e, certamente, ainda 
estavam próximos.

Diante da informa-
ção recebida, os policiais 
começaram a diligenciar 
pela fazenda, quando vi-
sualizaram o veículo Ka-
dett, de propriedade da 
vítima, próximo ao pomar 

de laranjas, e ao se apro-
ximarem com as devidas 
cautelas, os policiais fo-
ram recebidos a tiros por 
três indivíduos, vindo a 
ocorrer o revide com dis-
paros de arma.

Durante a troca de ti-
ros, os policiais acabaram 
por atingir dois do três 
indivíduos, os quais, pos-
teriormente foram identi-
ficados como sendo Adão 
Martins Oliveira, 50 anos, 
comerciante e Sebastião 
Donizete Ferreira de Oli-
veira, 45 anos, ajudante 
de padeiro, tendo os dois 
ido a óbito no local, quan-
to o terceiro indivíduo 
conseguiu empreender 
fuga, tendo ele ido em 
direção ao local onde es-
tava o veículo Vectra, que 
eles haviam deixado nas 
proximidades da fazenda.

Ao perceber a chega-
da deste terceiro indivi-
duo, o policial que estava 
perto do Vectra, deu a ele 
ordem de parada porém, 
o indivíduo respondeu 
a ordem efetuando tiros 
contra o policial, que por 

sua vez revidou e o atin-
giu, tendo ele falecido no 
local, sendo identificado 
como Cleber Cristiano 
Costa.

No interior do veículo 
Kadett os policiais en-
contraram os defensivos 
agrícolas que seriam rou-
bados, enquanto que com 
os indivíduos foram loca-
lizados uma espingarda 
calibre 12 e um revólver 
calibre 32, enquanto que 
com o terceiro indivíduo 
(Cleber), foi encontrado 
um revólver calibre 38.

Foram feitas diligên-
cias visando capturar 
outros bandidos que pu-
dessem ter participado 
do roubo, mas ninguém 
foi localizado, sendo a 
ocorrência apresentada 
na delegacia de Barretos 
ao delegado, Dr. Marcelo 
Pupo de Paula.

As armas utilizadas 
pelos autores do roubo e 
seus veículos foram apre-
endidos, sendo os defen-
sivos agrícolas, carro da 
vítima e outros objetos, 
devidamente restituídos.

Os Policiais Militares, 
sargento Uewerton e 
cabo Garcia, prenderam 
o indiciado G.H.S.C., 19 
anos, morador no Muti-
rão da Vila Gomes, pelo 
crime de tráfico de dro-
gas, sendo ainda apre-
endidos dinheiro e crack.

De acordo com os Mi-

litares, eles realizavam 
patrulhamento de rotina 
pelas ruas do Mutirão da 
Gomes, quando avista-
ram um indivíduo abai-
xado, mexendo no muro 
do cemitério municipal.

Ocorre que assim que 
ele visualizou a viatura, o 
rapaz empreendeu fuga, 

a pé, e adentrou a resi-
dência de sua namorada 
que fica nas proximida-
des do local dos fatos, 
sendo ele abordado pelos 
policiais neste imóvel.

Em revista junto a ele 
foi encontrada a quantia 
de R$290.00 e próximo 
a ele havia a quantia de 
R$724.00, perfazendo o 
total de R$1014.00.

Os policiais indaga-
ram o indiciado e este 
afirmou que estava rea-
lizando o tráfico de dro-
gas, indicando o local 
onde estava o entorpe-

cente, sendo encontradas 
em um buraco, no muro 
do cemitério municipal, 
48 pedras de crack.

Foi dada voz de pri-
são ao rapaz, sendo o 
dinheiro e a droga apre-
endidos e apresenta-
dos na delegacia, onde 
a prisão foi ratificada 
pelo delegado, Dr. Rafa-
el Faria Domingos, que 
determinou que o indi-
ciado fosse recolhido 
em uma cela da cadeia 
da cidade de Colina, per-
manecendo a disposição 
da Justiça.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA; AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO; 
PROCESSO Nº 901/2020; PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020; OBJETO:- Contra-
tação de empresa especializada em prestação de serviços para manutenção do ativo 
de iluminação pública, neste município, por um período de 12 (doze) meses. REGIME:- 
Empreitada Por Preços Unitários. TIPO:- Menor Preço Global.
DO EDITAL:- O Edital completo poderá  ser  consultado  ou  obtido   na Secretaria  Mu-
nicipal  de  Materiais  e  Suprimentos,  à Rua Antonio Paulo de Miranda, nº 466 - Centro, 
ou pelo tele/fax (17) 3341-9448 e 3341-9444, nos dias úteis.
DATA DE ENCERRAMENTO:- 06/MAIO/2020 - às 14:00 horas. VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO DO OBJETO: R$ 19.932,13. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 22 de 
Abril de 2020. ISRAEL DA SILVA NUNES – Pregoeiro

ARROZ BLUE VILLE TIPO 1 PCT 5KG..........................12,78
FEIJÃO CARIOCA VASCONCELOS 1KG......................  6,79
CAFE CABOCLO 500GR................................................. 7,39
WAFER BAUDUCCO 140GR..........................................  2,18
LEITE EM PO ITAMBE SACHE 400GR............................ 9,28
LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395GR...................... 3,18
SHAMPOO CLEAR MEN 200ML...................................  11,46
SABONETE NIVEA 85GR..............................................   1,15
AGUA SANITARIA QBOA 1 LITRO...............................   2,68

DETERGENTE YPE 500ML...........................................   1,42
REFRIGERANTE ARCO IRIS PET 2 LITROS................   3,10
CERVEJA SUB ZERO LATA 350ML...............................  1,98
VINHO CHAPINHA 750ML.............................................  7,78
LIMÃO KG....................................................................... 1,38
CABOTIA KG.................................................................  1,38
CX / SOBRE CX DE FRANGO GONZALES PCT KG.....   5,52
PERNIL SUINO SEM OSSO KG....................................   9,86
PICANHA FATIADA KG................................................. 22,68

OFERTAS VALIDAS DE 
21/04 A 30/04/2020, OU 
ENQUANTO DURAREM 
NOSSOS ESTOQUES.

SOMENTE PARA CLIENTES JÁ 
CADASTRADOS
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AOS 65 ANOS, 
RITA CADILLAC 

TRABALHA COMO 
ENTREGADORA 
DE COMIDA NA 

PANDEMIA 
Parte do grupo de risco, Rita Cadillac fez 
um bico como entregadora de um res-
taurante português no último final de 
semana e acabou recebendo um puxão de 
orelha de seus seguidores no Instagram. 
Na rede social, a ex-chacrete aparece 
no carro, primeiramente de máscara [e 
depois sem], leva a mão ao rosto e chega 
a tocar a boca. Em algumas postagens, 
Rita promovoeu o serviço: “Peça que 
ainda dá tempo. Eu posso ser a entrega-
dora”, postou ela. Ao verem as postagens, 
os internautas e admiradores deram um 
puxão de orelha virtual em Rita: “Cuidado 
lindona tirou a máscara, tocou a boca com 
os dedos, lembre-se que o vírus é invisí-
vel, e por mais que você se cuide sempre 
há um risco. #fique em casa”, alertou um 
seguidor. “Que parte do fica em casa você 
não entendeu?”, perguntou outro. “Cadê a 
máscara? Grupo de risco”, postou outro.

DE PIJAMA, IVETE FAZ LIVE, ARRECADA 
R$ 400 MIL E É BLOQUEADA NO YOUTUBE

Esquece as superproduções que as lives têm ganhado nessa quarentena provocada pelo 
novo coronavírus. Ivete Sangalo, se apresentou direto de sua casa, na noite de sábado (25), 
apenas de pijama, o que foi motivo para muitos elogios de internautas nas redes sociais. 
Durante duas horas e meia, Ivete foi a rainha da naturalidade. Descalça e com rabo de cavalo, 
não se acanhou nem na hora de dar uma ajeitada, “resgatar” a calcinha. O marido, Daniel 
Cady, e o filho mais velho do casal, Marcelo, acompanharam tudo, com direito a danças 
e até uma bronca para não varrerem o chão. A apresentação foi a primeira do projeto Em 
Casa, da Globo, com transmissão simultânea pela TV, no Globoplay, Multishow e nas redes 
sociais. Na página da cantora no YouTube, porém, a transmissão acabou sendo interrompida 
por um momento, por questões de direitos autorais. O bloqueio, que foi logo corrigido, acon-
teceu por violação dos direitos do Grupo Globo, apesar de a página da cantora ter autoriza-
ção para veiculação. A apresentação também arrecadou pouco mais de R$ 400 mil, segundo 
o aplicativo PicPay. As doações serão repassadas a instituições como Ação da Cidadania, 
Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, 
Redes da Maré, União Rio e Unicef.

APÓS SUCESSO 
DE IVETE SANGALO, 

GLOBO ESCALA 
DJ ALOK PARA 

NOVA LIVE
Após o sucesso da live de Ivete Sangalo 
no último sábado (25), a Globo escalou 
Alok como segunda atração do projeto Em 
Casa, seu novo programa de shows ao vivo, 
idealizado após este tipo de apresentação 
se tornar um fenômeno nas redes sociais. 
O DJ brasileiro se apresentará no próximo 
sábado (02). “Quero te convidar para uma 
festa na minha e na sua casa! Prepara sua 
pista que eu estou preparando muita música 
boa e surpresas incríveis. Vamos liberar essa 
energia e nos divertir com segurança”, disse 
o DJ em nota.

• A NS Diagnósticos tem serviço inovador 
para atender as suas necessidades e ofere-
cer a você um exame de ultrassonografia 
com a mais alta tecnologia, conforto e segu-
rança para um diagnóstico claro e preciso. E 
comunica que a partir do dia cinco de maio 
estará de volta, atendendo no St. Peter 
Medical Center. O horário de atendimento 
será das 10h às 18h, de segunda à sexta-
-feira. Para mais informações e agendamen-
tos ligue no WhatsApp (17) 99215:7658 ou 
(17) 3325:6237. A NS Diagnósticos fica no 
St. Peter Medical Center do North Shopping 
Barretos.

• O WhatsApp anunciou ontem segunda 
(27), que o número de mensagens enca-
minhados caiu 70%, depois que a empresa 
implementou uma nova política, que permi-
te encaminhar mensagens para apenas um 
destinatário por vez. Segundo o WhatsApp, 
a mudança aconteceu para “combater a 
desinformação e reforçar o caráter privado e 
pessoal da plataforma”.

• Uma variedade em frios com qualidade e 
procedência, você só encontra na La Mai-
son. Presuntos, mortadelas, queijos, sala-
mes, peito de peru defumado, e também a 
linha de frios especiais como os presuntos 
Parma e Royale da Sadia. Então, não perca 
tempo, faça seu pedido que a La Maison 
entrega na sua casa pelo delivery. Aproveite, 
peça também o pão francês, frios fatiados 
e seu bolo caseiro preferido. Tudo chega 
bem rápido e fresquinho na sua casa, e nas 
compras a partir de R$ 35,00, a entrega é 
gratuita. 

• Manter o peso neste período de isolamen-
to social, não está fácil. Lipodetox pode ser 
um grande aliado, é a associação de três ati-
vos que auxiliam no gerenciamento do peso. 
Morosil, que auxilia na redução de medidas, 
principalmente a gordura abdominal. Cactin, 
que contribui para a redução da retenção 
de líquidos e Altilix, com ação detox que 
auxilia na redução de medidas. Uma mistura 
incrível. Ligue e manipule na GLT Farma. 
Ligue e peça o seu pelo (17) 3323:3178 ou 
WhatsApp (17) 99632:3178 e será entregue 
na sua casa. Entregas gratuitas de 2ª a 6ª das 
8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h, para 
qualquer bairro de Barretos.

• Exibida das 22h30 às 22h51 no sábado 
(25), a live de Ivete Sangalo na Globo mar-
cou 29,0 pontos na Grande São Paulo e foi 
mais vista do que o BBB20 (27,0 pontos), o 
Jornal Nacional (27,2) e a novela Totalmente 
Demais (26,5) no dia. O show transmitido 
diretamente da casa da cantora vestida com 
um pijama só não deu mais ibope do que 
Fina Estampa (32,9). A Globo mostrou ape-
nas o início da apresentação, que foi exibida 
na íntegra no Multishow e nas redes sociais 
da cantora e do canal do Grupo Globo.

“CADÊ A 
REGINA DUARTE?”, 

QUESTIONA 
CHRISTIANE TORLONI 

EM LIVE
Christiane Torloni fez uma live em suas re-
des sociais, junto com a cantora amazonen-
se Marcia Novo, e falou sobre a pandemia 
do novo coronavírus, comentando principal-
mente sobre o povo da Amazônia, em espe-
cial os indígenas e ribeirinhos, que cuidam e 
vivem na floresta. Além disso, falou tam-
bém sobre o meio artístico, que está sendo 
prejudicado por conta de teatros e cinemas 
fechados. “Somos essenciais, alimentamos 
a alma das pessoas”, disse a atriz, que está 
em evidência por conta da reexibição da 
novela ‘Fina Estampa’, na TV Globo. Ainda 
ao falar sobre a crise vivida no meio artísti-
co, Torloni aproveitou para alfinetar Regina 
Duarte, secretária de Cultura do governo de 
Jair Bolsonaro. “Há técnicos, bilheteiros, a 
pessoa que abre e fecha o teatro, e que já 
tem muitas pessoas passando sufoco. E a 
pergunta que não quer calar: Cadê a Regina 
Duarte? Bom… Seguindo”.

PELA 1ª VEZ 
DESDE 2017, 

JAIR BOLSONARO 
PERDE SEGUIDORES 
NAS REDES SOCIAIS

A demissão do ministro Sérgio Moro fez o 
presidente Jair Bolsonaro perder seguidores 
nas redes sociais pela primeira vez desde 
setembro de 2017. Até a sexta (24), o chefe 
do Executivo não havia registrado um dia se-
quer de baixa. Os dados são da consultoria 
Bites, que começou a acompanhar as publi-
cações de Bolsonaro no Twitter, Instagram, 
Facebook e YouTube desde 1º de setembro 
de 2017. No intervalo de seis horas, entre o 
pronunciamento do ex-ministro e a coletiva 
de imprensa do presidente, Bolsonaro e 
seus filhos - Carlos, Eduardo e Flávio - foram 
deixados por 86.427 contas. O presiden-
te foi o mais atingido. 48.473 mil perfis já 
tinham saído de suas redes. O ex-juiz acusou 
Bolsonaro de tentar interferir politicamente 
na Polícia Federal. Já o presidente afirmou 
que Moro condicionou a troca na PF a uma 
indicação para o Supremo Tribunal Federal.
As postagens com hashtags negativas sobre 
o presidente somaram 773 mil tuítes às 18 
horas de sexta (24).
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Para marcar o iní-
cio das inscrições para o 
programa Startup SP, o 
Sebrae Barretos vai re-
alizar um evento online 
com empreendedores 
para compartilhar expe-
riências e falar sobre o 
ecossistema de inovação 
na região nesta quinta-
-feira, dia 30, às 19h.

 É preciso fazer a 
inscrição no site bit.ly/
meetup-do-bruto para 
receber o link de inscri-
ção. Estão confirmadas as 
participações dos empre-
endedores: Jacó Saraiva, 
da Medlig; Luciano Tamu-
ra, do Appettosa; Rafael 
Megda, da comunidade 
Dev; e Bruno Menezes, da 

 A Comissão Mista do 
Congresso Nacional que 
acompanha os gastos e 
as ações do Executivo no 
enfrentamento da pande-
mia de coronavírus terá, 
até o dia 20 de julho, um 
cronograma extenso. Se-
rão 24 reuniões, entre elas 
audiências com ministros, 
especialistas, governado-
res de estado.

“Recursos muito im-
portantes de outras áreas 
estão sendo remanejados 
para essa urgência [da pan-
demia], porque há uma ne-

Sebrae Barretos realiza evento 
online sobre programa de startups

Volta Consciente SP pede celeridade 
na reabertura do comércio

Taxa de isolamento em Barretos foi 
de 59% no último domingo

Comissão sobre gastos do Executivo 
durante pandemia terá 24 reuniões

Ação será realizada na quinta-feira, dia 30, às 19h, com 
a participação de empreendedores para compartilhar 

experiências

Creative Pack. A conversa 
será conduzida pelo ges-
tor do programa na região 
Guilherme Sanchez.

 Durante o webinar, 
os participantes vão dis-
cutir sobre como o pro-
grama ajudou na trans-
formação de empreen-
dedores e startups. Em 
Barretos, já foram rea-
lizadas duas edições do 
Startup SP e 20 startups 
passaram pelo processo 
de aceleração.

 Startup SP
O programa foi criado 

para apoiar o desenvolvi-
mento de startups digitais 
e ajudá-las na validação 
da proposta de valor e 
do modelo de negócio. Os 

selecionados participarão 
de oficinas e workshops e 
terão o acompanhamen-
to do negócio por meio 
de reuniões individuais 
com os especialistas do 
Sebrae-SP.

 Os empreendedores 
ainda participarão de 
mentorias com parcei-
ros, de acordo com as 
necessidades da startup. 
As ações incluem atenção 
personalizada e ajuda 
com conexões para aju-
dar na evolução e trans-
formação do negócio. As 
inscrições para a edição 
2020 podem ser feitas até 
o dia 24 de maio no site 
http://startup.sebraesp.
com.br.

Ministros, especialistas e governadores serão ouvidos
cessidade. Nós precisamos 
tranquilizar a sociedade, 
[examinando] se esses 
recursos estão sendo bem 
gastos, na forma da lei, em 
decisões acertadas. E [ve-
rificar] se não há exageros 
ou desvios”, justificou o re-
lator, deputado Francisco 
Jr. (PSD-GO).

O colegiado terá o 
apoio de técnicos do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), da Controladoria-
-Geral da União (CGU), do 
Senado e da Câmara dos 
Deputados. Ao fim dos 

trabalhos, o relator apre-
sentará um parecer para 
documentar a atuação e as 
medidas do governo fede-
ral no combate à covid-19, 
especialmente no que se 
refere aos seus aspectos 
orçamentários e financei-
ros.

Além disso, enquanto a 
comissão estiver atuando, 
serão publicados informes 
periódicos para aumentar 
a transparência desses 
gastos públicos e oferecer 
subsídios aos trabalhos 
legislativos.

Um grupo formado 
por trabalhadores, em-
presários e entidades da 
área têxtil criou o Volta 
Consciente SP, movimen-
to apartidário e pacífico 
que defende a proteção 
da vida, do emprego e da 
renda diante da crise de-
corrente da pandemia de 
Covid-19. Nesse sentido, 
reivindica a reabertura 
do comércio no Estado de 
São Paulo, cumprindo to-
dos os protocolos de saú-
de exigidos pelo governo 
e necessários para a se-
gurança e o bem-estar 
de todos – trabalhadores, 
consumidores e lojistas. 

O movimento, que 
vem conquistando cres-
cente apoio e partici-
pação de cidadãos, em-
presas e entidades de 
outros segmentos, exige 
maior celeridade na de-

finição dos prazos e das 
condições necessárias à 
retomada das atividades 
por parte do Governo 
do Estado de São Paulo 
e Prefeituras. Os pleitos 
já foram apresentados 
pelos líderes do movi-
mento ao Palácio dos 
Bandeirantes. 

“Defendemos que a 
volta da vida social, com 
a retomada do comércio 
varejista em todo o Es-
tado de São Paulo, deve 
ocorrer imediatamente”, 
diz o manifesto publicado 
pelo Volta Consciente SP. 
“As melhores práticas 
de saúde pública devem 
se equilibrar com essa 
necessidade fundamen-
tal de todos os cidadãos, 
especialmente os mais 
frágeis, atingidos pela 
crise econômica que já 
começamos a observar, 

e cujos efeitos devasta-
dores precisam ser mini-
mizados.” 

Nessa quinta-feira 
(30), os participantes do 
Volta Consciente SP rea-
lizarão uma carreata, que 
sairá de diversas cidades 
e se encontrará na cidade 
de Americana, na região 
de Campinas, no Interior 
Paulista. A escolha da 
carreata como forma de 
manifestação – em vez de 
um ato tradicional, que 
poderia gerar aglomera-
ções – demonstra a pre-
ocupação dos integran-
tes do movimento com 
os cuidados necessários 
para evitar a transmissão 
da Covid-19. O grupo vai 
se concentrar às 13h30 
na Avenida Pinto Duar-
te, altura do 149, e vai 
percorrer um trajeto de 
cerca de 40 quilômetros.

CLASSIC 
POP!

100.1100.1

A taxa de isolamento 
social no domingo  (26), 
no estado de São Paulo, 
chegou a 58%, pior índice 
registrado para um do-
mingo desde o início do 
período da quarentena. 
A taxa considerada ideal 
é acima de 70%, mas o 
governo de São Paulo 
já considera satisfatória 
quando ela fica acima dos 
50%.

O maior índice do Esta-
do foi registrado na cidade 
de Bebedouro, onde a taxa 
alcançada foi de 70%, valor 
considerado ideal para a 
menor disseminação do 

vírus e evitar um colapso no 
sistema de saúde. Em Bar-
retos, a taxa de isolamento 
no domingo, foi de 59%.

De acordo com o go-
vernador de São Pau-
lo, João Doria, o baixo 

isolamento social pode 
provocar uma revisão 
na decisão do governo 
de iniciar a flexibilização 
da quarentena no estado, 
determinada até o dia 10 
de maio.
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TRABALHO
No dia do trabalho, vamos comemorar 
em casa.
Feriado no sábado, dia do trabalho, em 
quarentena.

VÍRUS
Um vírus invisível a olho nu, tirou o 
mundo inteiro do trabalho.
Deu folga forçada para todos os traba-
lhadores. 

SAÚDE
Só quem não teve folga foram os tra-
balhadores da saúde. Todos merecem 
nossos aplausos e nossa gratidão. 

FERIADOS
Neste mês são três feriados.
Todos em confinamento.
 

INCÊNDIO
Está começando a época de incêndios.
Em janeiro, foram os deslizamentos.
 

MÁSCARA
Com o uso de máscara, você se protege, e 
protege as outras pessoas contra o Covid-19.
É assim que funciona. 

TOSSE
Tosse e febre são os primeiros sintomas do 
Covid-19.
Qualquer sintoma, procure o médico.

QUARENTENA
Faltam 12 dias para o fim da quarentena.
Vamos torcer para que o vírus seja neutrali-
zado nesse período.

NORMAL
Esperamos que tudo volte a normal o mais 
breve possível.

ENCOMENDA
O comércio de Barretos está trabalhando 
sobre encomenda.
Ligue, faça seu pedido, e vá buscar a merca-
doria.
Vamos apoiar quem investe na cidade.

Reunião do Conselho Deliberativo 
do BEC acontece hoje 

Liga aguarda liberação da Prefeitura 
para dar início a preparação 

do Varzeano 

Reunião com David Uip debateu retorno 
das atividades no futebol paulista Meia maratona do Rio é adiada 

para 2021

Sport lança máscaras de proteção e 
estoque se esgota rapidamenteMeia Cazares  revela desejo de jogar 

pelo Corinthians

Santos, Vasco e Botafogo disputam 
ex-lateral-esquerdo do Sporting

FIFA quer ampliar número de 
substituições em jogos

Hoje (28), às 18h, 
acontece reunião do 
Conselho Deliberativo 
do Barretos Esporte Clu-
be, no Estádio Fortaleza. 
Segundo o presidente do 
Conselho, Cássio Muri-
lo Siqueira, às 18h será 
feita a primeira convo-
cação e se não houver 

No ano que completa 60 anos, clube vive momentos de indefinições 

quórum, a segunda cha-
mada acontece às 18h30, 
com qualquer número de 
presentes. O presiden-
te do conselho,  Cássio 
Murilo Siqueira, afirmou 
que na  pauta renúncia e 
desligamento de membro 
da Diretoria Executiva do 
Barretos Esporte Clube e 

vacância de cargos da Di-
retoria Executiva do BEC, 
além de dispositivos ge-
rais do Estatuto do Clube.  
Segundo o presidente, a 
reunião seguirá as orien-
tações das autoridades 
de saúde, evitando aglo-
meração e utilização de 
álcool em gel. 

O  p r e s i d e n t e  d a 
Liga Barretense de Fu-
tebol ,  Osmir  Duarte 
Peixoto ,  “Titão” ,  di -
vulgou em entrevista 
anteriores que o Cam-
peonato Varzeano de 

Osmir Duarte Peixoto, “Titão”, que é presidente da Liga Barretense de Futebol

O final das férias dos 
jogadores está marca-
do para sexta-feira, 1 
de maio. Está claro que 
este não será o dia do 
retorno, até por se tra-
tar de feriado nacional 
e por estarmos em meio 
à crise do coronavírus. 
Ontem (27), em video-
conferência, os médicos 
dos clubes paulistas, o 

presidente da comissão 
médica da Federação 
Paulista, Moisés Cohen, 
e David Uip, coordena-
dor do comitê de con-
tingência do estado de 
São Paulo para controle 
da Covid-19,debateram 
o tema.

A angústia desta se-
mana é o fim das férias 
dos jogadores. Para che-

gar a um consenso, os 
clubes voltam no dia 4 
ou 11 de maio aos trei-
nos, quando em tese ter-
mina a quarentena do 
futebol paulista. Neste 
caso, provavelmente os 
clubes que ainda não di-
minuíram salários, como 
Corinthians e Palmeiras, 
começarão a pensar so-
bre o assunto.

O meia Juan Cazares, 
do Atlético-MG, revelou, 
nesta quinta-feira, seu 
desejo de jogar pelo Co-
rinthians. A revelação 
foi feita durante uma en-
trevista para o “Canal 
del Fútbol”, do Equador. 
“Sim (gostaria de jogar 
pelo Corinthians). É uma 
equipe muito grande do 

Brasil. Uma equipe muito 
forte. Flamengo e Corin-
thians são os mais pode-
rosos daqui (do Brasil). 
Como não vou gostar de 
vestir a camisa de uma 
equipe tão grande como 
é o Corinthians?”, disse o 
jogador, de 28 anos, que 
tem contrato com o time 
mineiro até o fim do ano.

Em entrevista ao jor-
nalista Jorge Nicola, na 
quarta-feira, o presidente 
corintiano Andrés San-
chez afirmou que o Co-
rinthians teve interesse 
pelo jogador equatoriano 
no ano passado, quando o 
técnico era Fábio Carille. 
“Hoje não (há desejo de 
contratar Cazares).”

O lateral-esquerdo 
Jefferson, de 31 anos, está 
perto de retornar aos gra-
mados brasileiros. Segun-
do aponta o jornal portu-
guês A Bola, o brasileiro 
desperta interesse de 
três gigantes brasileiros: 
Santos, Botafogo e Vasco.

Jefferson está em Por-
tugal desde 2012, quan-
do se transferiu para o 

Estoril. No ano seguinte 
foi para o Sporting, atu-
ando pela equipe B, mas 
rapidamente promovido 
ao elenco principal. Com 
exceção da temporada 
2017/18, quando de-
fendeu o Braga por em-
préstimo, o lateral não 
teve mais nenhum outro 
clube. Deixou o Sporting 
em setembro de 2019 e 

está sem clube.
O empresário do jo-

gador, Javier de Sa Guer-
ra, confirmou que houve 
sondagem do Vasco, mas 
ninguém da diretoria fez 
contato.

O Santos até teve con-
versas adiantadas, mas 
segundo ele recuou e o 
maior interessado seria o 
Botafogo.

A pandemia de co-
ronavírus pode ampliar 
o número de substitui-
ções em campo. A ideia 
é poupar os atletas de-

vido à possibilidade de 
calendário apertado. 
Seriam cinco al tera-
ções por jogo, tempo-
r a r i a m e n t e .  A i n d a  é 

necessária a aprovação 
do International  Bo-
ard (IFAB), órgão que 
regulamenta o futebol 
mundial.

U m  d o s  e v e n t o s 
mais esperados do ca-
lendário do atletismo 
brasileiro, a Meia Mara-
tona do Rio, foi adiada 
para o ano que vem. 

O Sport é mais um 
clube a produzir más-
caras para vender para 
a torcida. Seguindo a 
estratégia  de outras 
equipes no Brasil e no 
mundo,  o  clube per-
nambucano anunciou o 
produto em suas redes 
sociais e vai reverter 

parte dos valores das 
vendas para o combate 
ao Covid-19.

A p e n a s  d u a s  h o -
ras depois da primeira 
postagem, o Sport já 
anunciou que a primei-
ra leva de máscaras se 
esgotou rapidamente 
e  o  estoque será  re-

posto em breve para 
que mais torcedores 
possam adquirir o pro-
duto.

A s  m á s c a r a s  s ã o 
pretas e contam com 
imagens do escudo do 
Sport e o tradicional 
desenho das letras SCR 
(Sport Club do Recife).

Atendendo às recomen-
dações do governo esta-
dual e da prefeitura, por 
conta da pandemia do 
coronavírus, a empresa 
organizadora da corri-

da, Yescom, decidiu re-
marcar a prova carioca. 
Vale ressaltar que as 
inscrições feitas serão 
válidas para o evento, 
no ano que vem.

2020 estava previsto 
para começar no dia 
7 de junho, o torneio 
da Série A.  Contudo, 
em virtude da Pande-
mia  do  Coronavírus 
(Covid-19) ,  a f irmou 

que está aguardando a 
autorização do prefeito 
Guilherme Ávila para 
dar início a organização 
do torneio. A Série A 
terá 12 equipes e a Sé-
rie B, serão 18 equipes. 
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BRUXISMO
(FINAL)

O aparelho rígido é 
de acrílico e é o mais 
indicado. Espesso, rígido 
e resistente, é mais caro e 
menos confortável. Todavia, é o que tem 
melhores resultados. Sua superfície lisa força 
a musculatura a abandonar o hábito 
parafuncional. O uso da placa não 
é negociável. Só ela é capaz de 
reprogramar a musculatura e reeducar sua 
função. Por outro lado, o tratamento com o 
aparelho para bruxismo pode demorar para 
apresentar resultado, por isso, alguns cuidados 
ajudam a minimizar as dores e os incômodos. 
Faça exercícios de relaxamento facial e aplique 
gelo. Quando os músculos são forçados demais, 
eles ficam inchados pela alta produção de ácido 
lático; por isso, o alongamento ajuda a dispersar 
essa substância e o gelado diminui o inchaço. 

* Programa Classe desta 
semana, quinta-feira, estará 
ao vivo com Joana Soleide Dias, 
diretora do Procon, que vai 
estar respondendo pelo 
whatsapp 3322:4111, 
perguntas dos 
telespectadores, em 
época de coronavirus e 
quarentena, o que se pode 
prorrogar de pagamento, 
como negociar com 
credores e devedores, 
o que o comercio pode estar 
fazendo para driblar a crise.

* Arlete In Shopping 
está com muitas novidades 
e sugestões para o presente 
do Dia das Mâes. São 
vestidos, blusas, 
calças, saias, 
calçados, bolsas e 
acessórios, e agora já 
aberta e esperando você...

...de segunda a sexta das 
14 às 20h e aos sábados das 9 
às 14h. Arlete In Shopping fica no 
shopping e atende 
pelo 3323:5051.

* Saiu a revista comemorativa 
dos 110 anos do Grêmio e você 
que é associado, atualize seu 
endereço na secretaria para 
receber grátis na sua casa. 
Informe-se pelo 3322:2955.

* Atlantics Clean 
tem o seu próprio álcool 
gel 70%. Limpador álcool gel 
70% Alpha Centauro 500 ml por 
R$9,00, Limpador álcool gel 70% 
House Clean 2 litros por R$27,00 e 
o de 5 litros por R$62,00. Peça 
que será entregue pelo 
3321:1543 ou 3321:1544 
ou pelo WhatsApp 
98124:5445. 

* Dr. José Carlos Ribeiro 
Junior e dra. Mariana Galvão 
celebraram seis anos de casados 
e a espera de Lucas.

* Novidades na Claudia 
Queiroz Moda Kids para os 
seus bebês, são os macacões 
em cotton, com pé reversível e 
fechamento em zíper. Super 
confortável, para seu bebê 
ficar bem a vontade e 
quentinho, em casa. Veja 
esta novidade e outras da...

...coleção, pedindo um 
condicional em sua casa pelo 
98118:7379.

* Paty Xavier agora mora 
no Primavera em uma casa 
charmosa, deliciosa e super 
decorada por ela messsssma. 
Casa nova, vida nova 
e tudo novo.  

* NS Diagnósticos, que fica 
no St Peter medical Center North 
Shopping, retorna suas atividades 
a partir do dia cinco de maio das 
10h às 18h. Para mais informações 
entre em contato pelo 3325:6237 
ou pelo WhatsApp 99215:7658.

* Em tempos de quarentena, 
o empresário e um dos diretores 
do Grupo GLT, Junior Marreta, 
passa o maior tempo possível 
com os filhos, Eduardo, 
Mateus e Isabela.
e com eles surgem 
brincadeiras com jogos 
(memória, mímica, banco 
imobiliário e vários outros jogos 
de tabuleiro). Tem ajudado e 
participado muito mais nas 
tarefas escolares deles.
Sobre filmes, gostou muito 
do “Milagre na cela 7” e está 
assistindo a nova temporada de 
“Ozark”. Uma série que 
gosta muito.

* Todos os dias da semana, o 
campeão nos pedidos de pra-
tos no delivery do Mercato é o 
incomparável parmegiana, que 
pode ser de carne bovina, frango 
ou peixe, e ainda acompanha 
fritas e arroz, por apenas R$20,00. 
Experimente, peça para o seu 
almoço ou jantar, e comprove 
que ele é o melhor. Ligue e faça 
o seu pedido pelo Ifood ou 
delivery 3323:5064 e será 
entregue sem cobrança de 
taxa. Mercato atende seus pedidos 
para almoço das 11 às 15 e 
jantar a partir das 19h.

Em todas as aplicações realizadas no 
Instituto Respire, unidade North Shopping, 
é utilizada a abelhinha Buzzy que diminui 
sensivelmente a dor da picada da agulha. 
O paciente Wellis Rufino de Oliveira 
experimentou e aprovou. O Instituto 
Respire atende de segunda a 
sexta das 9h às 17h.

Dr. José Carlos Ribeiro 
Junior e dra. Mariana Galvão 
celebraram seis anos de casados e a 
espera de Lucas.

Dr. Hugo Resende Filho, advogado e diretor da 
agricultura da Prefeitura de Barretos, ligado a Secretaria de  
Agricultura e Meio Ambiente e celebrou niver ao lado 
de sua dra. Mariana e do filho Bruno.
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* FÁDIA HEMINE 
É SÓCIA PROPRIETÁRIA DA 
CASA DE CARNE BOI GORDO
RUA 4 ESQUINA 31
3322:0221
FAÇA PEDIDOS PELO WHATSAPP 98831:4030

COZINHANDO COM 

people

Fadia Hemine

CA
S A  D E  C A RNE

B

O I  G O R D O

ALMONDEGAS RECHEADAS 
COM MUSSARELA

INGREDIENTES
100 g de queijo mussarela 
em cubos (R$29,99 O QUILO)
250 g de carne moída 
magra (R$11,99 o quilo), 1 dente de alho 
amassado, 1 colher (sopa) de salsinha picada, 
1/2 lata de molho de tomate, 1/2 cebola 
picada, 1 colher (sobremesa) de farinha 
de trigo e sal a gosto

MODO DE PREPARO
Tempere o queijo com o orégano e reserve. 
Em uma tigela, misture a carne moída, a cebola, 
o alho, a salsinha e o sal. Junte a farinha aos 
poucos até dar liga.Pegue pequenas porções 
da massa, abra e recheie com o queijo. Enrole 
formando as almôndegas e leve para assar em 
forno pré-aquecido à 180°C por 20 minutos, ou 
até que estejam cozidas. Aqueça o molho de 
tomate e sirva sobre as almôndegas

* Médica veterinária 
dra. Patricia Monteiro de 
Barros é nossa convidada 
desta quinta-feira ao vivo no 
Classe, o talk show da Valetv 
canal 32.1 e você vai poder fazer 
perguntas sobre seus bichinhos 
pelo whatsapp 3322:4111. 
Programa Classe é 
transmitido ainda no 
facebook.com/programaclasse e 
youtube.com/programaclasse

* Comece a semana cuidando 
da sua beleza e aproveitando 
as promoções do Salão Luiza: 
Coloração + escova de 
R$150,00 por R$80,00 ou 
coloração + hidratação e 
escova, de R$200,00 por 
R$100,00. E tem mais, 
luzes mais hidratação 
a partir de R$150,00 e plástica 
de fios à partir de R$80,00. 
Não perca tempo faça seu 
agendamento pelo 3322:4669 
ou 3322:7720 ou pelo WhatsApp 
98100:7647, atendendo de terça 
a sábado, com agendamento 
de um cliente por hora e por 
ambiente. O Salão Luiza fica 
na 24, 1354 entre 17 e 19.

* Ontem comemorou-se 
o Dia Mundial do Designer...

...Gráfico.

* O outono é a estação das 
mudanças, por isso você não 
pode deixar de ver a nova 
coleção meia estação, 
que já está fazendo 
sucesso nas vitrines da 
Arlete Magazine, como lindos 
vestidos jeans, que é uma super 
opção para qualquer ocasião e 
especialmente para presentear 
no Dia das Mães, atendendo de 
segunda a sexta das 8h as 18h 
e aos sábados das 8h as 13h. 
Mas pode pedir seu condicional 
em casa pelo 3323:8000 ou pelo 
WhatsApp 98128:0817. Arlete 
Magazine na 23 esquina 
da 20.

* Os chefs Beto Oliveira e 
Fernando Lourenço, do Andejo, 
criaram cardapio especial 
para o almoço do dia 
das mães.

* Casa Baroni comunica 
aos seus clientes e amigos que, 
está aberta para recebimentos 
de carnês e agora também para 
você escolher seu condicional. 
Com toda equipe de máscara, 
disponibilizando álcool em gel 
e com o número limitado de 
pessoas dentro da loja. Mas se 
preferir seu condicional em casa 
ou fazer seu pagamento sem sair 
de casa, é só ligar para 3322:4110 
ou WhatsApp 98168:3344 que eles 
entregam. Todos contra o 
coronavírus. Casa Baroni 
fica na 19 esquina da 
20, aberta das 
9 às 17h.

* Unidade Laser Fast , 
depilação, será inaugurada 
no dia seis de maio no 
North Shopping. 

* Para fazer almondegas 
recheadas com mussarela da 
Fadia Hemine, você encontra 
na Casa de Carne Boi 
Gordo  3322:0221.

Fabiana Lopes, analista de Departamento 
Pessoal do North Shopping Barretos, ao lado de 
seu Edmilson Silva, estão gravidérrrrrrimos e 
Benjamim chega em outubro.

Thatiana, filha de Jose Lazaro 
Nascimento Junior e Joelma e 
irmã de Fernanda, marcou seus 
catorze e aqui está com 
o seu dog Joaquim.

Primei r a  d a m a  d o Grêmio, 
dra. Erica Martins curte cinema 
e cozinhar e hoje marca niver 
ao lado de seu dr. Jose Eberle 
Martins Filho e da filha Marilia.

Ande Prado Bitelli é diretor 
financeiro da Illy Café em São 
Paulo e ama seus dogs, cozinhar 
e sua family e hoje marca niver 
ao lado de sua Denise e dos 
gêmeos Lucas e Gabriel.




