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COTAÇÃO 6/4

19°C

tempo nublado, com 
chuva isolada perío-
dos de parcialmente 
nublado.  PÁG. 20

EM BAURUConfira os 
números da 
Quina, Dupla e 
timemania.
    PÁG. 4
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Caminhada com fé

Saque antecipado para amanhã

Bodas de Ouro
rafael Marques, que dirige a Via sacra 
da UsC pela primeira vez, explica que 
neste ano o público poderá caminhar 
junto aos atores, durante a encenação. 

Nesta edição, cenário será 
em forma de cruz.

Por causa do feriado da semana santa, a Caixa econômica 
federal antecipou o saque do fGts inativo. Nove agências de 
bauru abrem amanhã para atender os beneficiados.

Colégio técnico industrial 
(Cti) da Unesp comemora 
50 anos. De olho no futuro, 
professor edson Alberto de 
Antônio projeta a flexibilidade 
que o mercado exige.

 PÁG. 8 PÁG. 5 PÁG. 21

samantha Ciuffa

Em votação apertada, os 
servidores municipais 
decidiram pelo fim da 

greve, ontem, e retornam 
às atividades hoje, após dez 
dias de paralisação. O mo-
vimento enfraqueceu de-
pois que a prefeitura anun-
ciou o desconto em ponto 
a partir de ontem. Entre-
tanto, o prefeito Clodoaldo 
Gazzetta garantiu que não 
descontará o dia parado. 
O sindicato da categoria 
avaliou o movimento de 
maneira positiva.    PÁG. 3

Servidores acabam greve após 10 dias
Decisão pelo fim da paralisação foi tomada em assembleia; Gazzetta não vai descontar o dia parado de ontem, quando o corte no ponto começaria

O presidente Michel Te-
mer deu carta branca para 
que a Câmara dos Deputados 
altere cinco pontos da Refor-
ma da Previdência, entre eles 
a regra transição. Mudanças 
pretendem atender à popula-
ção mais carente.    PÁG. 16

Temer cede 
e permite 
mudanças

Previdência

TCE

 PÁG. 5

Paralisação no 
Mondelli termina

 PÁG. 8

Saúde segue 
sem acordo

Marco bello/reuters

sidney estanislau beraldo, presidente do tCe, passou orientações a prefeitos, vereadores e secretários de 83 municípios, ontem

Malavolta Jr.

Divulgação

MAIS UM CONFRONTO – Manifestantes da oposição venezuelana e forças de segurança entraram em confronto ontem, pelo terceiro 
dia seguido, nas ruas de Caracas. Milhares de pessoas foram às ruas gritando “fora Maduro!” e “Ditadura nunca mais!”.  PÁG. 19

Presidente dos EUA, 
Donald Trump, recebeu on-
tem o presidente da China, 
Xi Jinping. Eles debateram 
assuntos espinhosos, como 
as ambições nucleares da 
Coreia do Norte.    PÁG. 19

Trump e 
Xi Jinping 
debatem 
problemas

Série A3

O Noroeste precisa 
vencer o Catandu-
vense, neste do-
mingo, às 10h, no 
Alfredo de Castilho, 
e torcer por empate 
ou derrota do Grêmio 
Osasco diante do Pau-
lista para deixar a zona 

de rebaixamento neste 
final de semana. 
Caso essa combi-
nação aconteça, o 
cálculo mais sim-

ples prevê uma vi-
tória do Norusca na 

última rodada contra 
o Monte Azul.    PÁG. 11

Vitória e ‘matemática’ 
tiram Norusca da degola

O Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) promoveu ontem, 
na ITE, Ciclo de Debates com 
Agentes Públicos e Dirigentes 
Municipais. Participaram pre-
feitos, vereadores e secretários 
de 83 municípios das regiões 
de Bauru e Marília. O objetivo 
foi orientar os gestores sobre 
o trabalho do TCE. Nenhuma 
cidade atingiu nota A no Índi-
ce de Efetividade da Gestão 
Municipal (IEGM). A maioria 
teve notas medianas.    PÁG. 4

Cidades da 
região tiram 
nota média 
em avaliação

Mundo

Os Estados Unidos ataca-
ram ontem uma base aérea do 
governo sírio. A ofensiva aé-
rea, com mais de 70 mísseis 
lançados em cerca de 1 minu-
to, foi realizada em retaliação 
ao ataque com armas quími-
cas que matou 86 civis esta 
semana. O próprio presidente 
Trump fez a declaração e assu-
miu o ataque para a imprensa. 
Ele interrompeu o jantar que 
dava em seu resort, na Flóri-
da, para o presidente chinês Xi 
Jinping, que chegou ontem ao 
país. “Esta noite eu dei ordem 
para um ataque na base mili-
tar na Síria, de onde o ataque 
químico foi lançado”, afirmou 
Trump. “Esta noite eu chamo 
todas as nações civilizadas 
para buscar um fim à matan-
ça e ao banho de sangue na 
Síria”, emendou. Trump disse 
também que não há dúvidas 
de que o governo sírio usou 
armas químicas e que anos de 
tentativas prévias de modificar 
o comportamento do presiden-
te da Síria, Bashar al-Assad, 
falharam. A emissora estatal 
síria também havia confirma-
do ter sido vítima de “agres-
são militar”. Os mísseis foram 
lançados de uma base naval 
americana localizada na área 
de Shayrat, de onde, segundo 
Washington, partiu o ataque 
químico que deixou 86 mor-
tos, incluindo várias crianças. 
Mais informações no JCNET.

Trump 
ataca a 
Síria com 
mísseis

Última hora

O Palmeiras está perto 
de confirmar contra o 
Novorizontino, hoje, 
o posto de primei-
ro semifinalista do 
Campeonato Paulis-
ta. Por ter vencido o 
jogo de ida, domingo 
passado, por 3 a 1, mes-

mo uma derrota por um gol 
de diferença confirma 

a classificação. A 
partida será no Pa-
caembu, a partir 
das 21h. A equi-
pe vai entrar em 

campo com força 
máxima.    PÁG. 9

Palmeiras pode ser o 
primeiro semifinalista 

Paulistão


