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NÃO PODEMOS DEIXAR A CORRUPÇÃO SE TORNAR ROTINA. É PRECISO COMBATÊ-LA SEMPRE - “Antônio Tuccilio, pre-
sidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, tratando de um tema 
muito corriqueiro na política brasileira nos últimos anos e governos. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PAINEL
Os bastidores da política de Barretos e região
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O luthier, Thiago de Me-
nezes Tavares, foi premiado 
e selecionado para participar 
do Projeto Revelando SP On-
line, da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo. Thiago Tavares 
começou na carreira da luthie-
ria em 2013, porém, já vinha 
atuando neste ramo desde a 
adolescência, ainda como hob-
by. Após um curso, passou a 
fabricar e a vender suas violas 
no mercado digital. “Eu deixei 
a carreira de advogado para 
me dedicar somente a esse 
trabalho, atendendo músicos 
de toda a região”, explicou. A 
luthieria é a arte de fabricação 
e/ou conserto de instrumentos 
musicais de cordas com caixa 
de ressonância, trabalho que o 
barretense faz de forma arte-
sanal e com muita dedicação.
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Encerra nesta sexta-feira o envio 
das fotos para promoção da ACIB

A Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB) e 
o Sincomércio encerram nesta 
sexta-feira, 2 de julho, o pra-
zo para envio das fotos para a 
promoção da Campanha Avós 

e Pais no comércio de Barretos. 
A campanha Avós e Pais 

no comércio de Barretos deste 
ano vai mostrar a evolução do 
núcleo familiar fazendo um 
paralelo com a evolução do 

comércio da cidade.
Para participar é preciso 

enviar duas fotos em momen-
to pais/avós, uma do passado 
e outra do presente por mensa-
gem Direct para o Instagram da 

ACIB @acibbarretos até nesta 
sexta-feira (2), à meia noite.

As melhores fotos serão 
publicadas no feed da rede so-
cial. O conjunto com o maior 
número de comentários vai 

ilustrar a campanha deste ano, 
com direito a produção e ses-
são de fotos no King Stúdio.

A contagem será encerrada 
na próxima quinta- feira, 8 de 
julho, ao meio dia.

Paula Lemos agradece empresa 
Minerva por doação de 3.500 

testes rápidos de Covid19

A prefeitura de Barretos 
recebeu da empresa Minerva, 
na última quarta-feira (30), na 
UBS do bairro Marília, uma 
doação de 3.500 testes rápi-
dos de Covid-19 destinados 
para os atendimentos na rede 
pública municipal.

A prefeita Paula Lemos, 
agradeceu à empresa pela doa-
ção tão importante. “São tes-
tes de extrema qualidade, com 
resolutividade de mais 90%, e 
que representam uma econo-
mia de cerca de R$ 100 mil ao 
município. Somos a cidade do 
Estado de São Paulo que mais 
testa, exatamente por esse tra-
balho com a população em to-
das as nossas unidades de saúde 
e UPA”, salientou a prefeita.

De acordo o gerente admi-
nistrativo do Minerva, Rober-
to de Almeida, “desde o início 
da pandemia, a empresa tem 
um cuidado com os seus cola-
boradores, assim como cola-
borar com a prefeitura quando 

solicitada. Já realizamos di-
versos tipos de doações, as-
sim como testes de diagnósti-
co da COVID-19, EPIs, cestas 
básicas e  álcool em gel 70%”.

A ação faz parte da pla-
taforma de responsabilidade 
social corporativa da Empresa 
Minerva e foi viabilizada por 
meio de um pedido da prefeita 
Paula Lemos e da colaboração 
do vereador Luis Carlos Anas-
tácio, o Paçoca, que na ocasião 
da entrega foi representado por 
José Pedro Guimarães Neto.
DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Os testes doados são do tipo 
SWAB, ou seja, são coletadas 
amostras da garganta e do na-
riz das pessoas que apresenta-
rem sintomas semelhantes aos 
da Covid-19 e o resultado fica 
pronto em poucos minutos. A 
testagem é fundamental para o 
combate à doença, somando-
-se à prevenção como o uso de 
máscaras, álcool em gel e tam-
bém à vacinação”.

Novo reitor do Unifeb será 
conhecido nesta sexta-feira

Na última quarta-feira 
(30) o Unifeb (Centro Uni-
versitário da Fundação Edu-
cacional de Barretos) anun-
ciou o resultado preliminar 
da votação para escolha do 
novo reitor da entidade.

O professor Fabiano de 
Sant’ana dos Santos obteve 
520,86 pontos (57,87%), sa-
grando-se o mais votado. Já 

o candidato, professor Ânge-
lo Antonio Davis de Oliveira 
Nunes e Rodrigues somou 
372,10 pontos (41,34%). 

O resultado final da vota-
ção ainda dependia de aná-
lise pela comissão eleitoral, 
acerca de possíveis recursos 
contra o resultado da eleição, 
como pedidos de vista e/ou 
impugnações. Essa fase se en-

cerrou nesta quinta-feira (1º).
Nesta sexta-feira (02) ocor-

re o fechamento do relatório 
final da eleição pela comissão 
eleitoral e encaminhamento 
da lista tríplice dos candidatos 
- em ordem de votação - para 
o Conselho Curador da FEB 
(Fundação Educacional de 
Barretos), que definirá o novo 
reitor do centro universitário.

As mulheres by Amisy saem em 
público para um giro no North Shopping

Estamos a mais de 16 meses 
sofrendo com esse “novo”, uma 
pandemia que atinge o mundo. 
Uma situação pandêmica que 
parou tudo, pequenos e gran-
des, bem como ceifou pobres e 
bilionários, sem distinção.

Vivemos e estamos vivendo 
momentos onde, ainda, o fantas-

ma do “vírus chinês” nos assus-
ta. Mas com ou sem ele, as artes 
não podem parar e, principal-
mente, a vida tem que continuar.

E para que nos lembremos 
desses dias, semanas, meses 
e ano, parados, e sem saber 
quando será o fim da pande-
mia, a única certeza que nos 
resta, é de seguir em frente.

Com esses pensamentos e 
certezas é que o artista plásti-
co de Barretos, Renato Amisy, 
realiza mais uma de suas ex-
posições. A exposição mostra 
“As mulheres by Amisy”, que 
saem em público para um giro 
no North Shopping, aberta ao 
público nesta quinta-feira (1º) 
indo até 31 de julho, no North 
Shopping Barretos.

“Há algumas semanas atrás 
recebemos a sugestão de uma 
amiga editora de emissora de 
TV, regional, para que criásse-

mos uma série voltada para esse 
momento histórico mundial. 
Mas como eu já tinha uma série 
guardada sobre superação, que 
retrata Mulheres Guerreiras, 
que continuam suas ativida-
des, então porque não levá-las 
novamente às ruas. Desde que, 
devidamente protegidas com 
máscaras e agora vacinadas”, 
ressalta Amisy.

No mesmo espaço, Renato 
Amisy acrescenta suas obras 
confeccionadas em 2017, es-
pecialmente para o “MEE-
TING OF MINDS 2017” rea-
lizado no Brasil, no Hospital 
de Amor de Barretos.

Detalhe: as “máscaras” 
nas obras em público, podem 
ser retiradas dentro de casa, 
de preferência de clientes que 
as levem e as protejam. Em 
cada máscara há uma palavra 
de incentivo.

Ministro Marcos Pontes participa de entrega 
de medalhas em Barretos nesta sexta-feira
A prefeitura de Barretos realiza nesta 

sexta-feira (2), a solenidade de premiação 
da entrega de medalhas da 23ª Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáutica e 
14ª Mostra Brasileira de Foguetes. O evento 
terá a presença do Ministro de Ciência, Tec-
nologia e Inovações, o astronauta Marcos 
Pontes. A solenidade acontece no auditório 
da Faculdade de Ciências da Saúde de Bar-
retos “Dr. Paulo Prata”, a partir das 14 horas.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

PARAÍSO LOGO ALI
Olímpia luta para ganhar 

novas atrações para segurar 
o turista cada vez mais na 
cidade. Além do aeroporto 
que estará funcionando até 
2026, a Orlando brasileira, 
como tem sido apelida-
da, vai ganhar dois resorts: 
Solar das Águas e Olímpia 
Park, ambos em construção. 
E também o Museu de Cera 
e o Bar de Gelo.

ANO INTEIRO
Enquanto isso, em Barre-

tos tem gente pensando em 
afixar selo na porta de hotel 
e restaurante. Pelo visto, o 
turismo o ano inteiro, um 
slogan que se brada há qua-
se uma década, vai aconte-
cer um pouco distante da 
terra do rodeio.

NA LUTA 1
Em meio à luta contra 

a reforma administrativa e 
a gestão desastrosa da cri-
se sanitária por parte do 
governo Jair Bolsonaro, o 
Sintrajud (Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São 
Paulo) veicula um outdoor 
em Barretos na esquina da 
rua 18 com a avenida 27.

NA LUTA 2
O objetivo da entidade, 

que se uniu a outras cinco 
entidades, é lutar contra as 
medidas governamentais 
que retiram direitos do con-
junto da população e defen-
dem a imunização urgente 
de todas e todos os brasilei-
ros contra a covid-19.

MISSÃO CUMPRIDA
Ricardo Salles diz ter 

cumprido a missão en-
quanto Ministro do Meio 
Ambiente. Um de seus 

PAINEL 
objetivos foi alcançado: 
investir em projetos no 
interior de São Paulo, pen-
sando na candidatura a de-
putado federal.

RECEPÇÃO NO PARQUE
Jerônimo Muzetti recep-

cionou no Parque do Peão, 
ao lado de Raphael Dutra, 
o prefeito de Olímpia, Fer-
nando Cunha (PSD). Veio 
conhecer a estrutura. Pode 
acontecer parcerias futuras.

NÃO MORDEU A ISCA
João Doria (PSDB) não 

mordeu a isca do PSL, quan-
do o deputado federal Lucia-
no Bivar disse que as portas 
do seu PSL estavam abertas 
para o governador paulista 
entrar e se tornar candidato 
à Presidência 2022, sem pas-
sar pelo que vai passar nas 
prévias tucanas.

PERGUNTA CHATINHA
Quais vereadores no parla-

mento barretense pertencem 
ao LGBTQIA+ ou estão dispos-
tos a lutar por este povo?

Percival Puggina
Escritor e colunista de dezenas de 

sites e jornais no país

Não podemos deixar a corrupção se 
tornar rotina. É preciso combatê-la sempre
Antônio Tuccilio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, ocupa nosso espaço de opinião 
nesta edição, tratando de um tema muito corriqueiro na política brasileira nos últimos anos e governos. Segue.

A corrupção no Brasil sem-
pre foi um problema. Não me 
refiro apenas aos escândalos 
políticos de repercussão nacio-
nal, que já viraram uma espécie 
de rotina para nós, brasileiros.

Há outro tipo: aquela cor-
rupção do dia a dia, que está 
nos pequenos atos, com a qual 
infelizmente aprendemos a 
conviver, mas que não é pos-
sível aceitar. A luta contra a 
corrupção, seja de qual espé-
cie for, é diária e absoluta-
mente necessária.

Acompanhamos neste mo-
mento uma grande investiga-
ção em relação à conduta do 
governo federal na gestão da 
pandemia, crise sanitária sem 
precedentes que já foi respon-
sável pela morte de mais de 
463 mil brasileiros.

Num dos tentáculos da dis-
cussão, o Tribunal de Contas 
da União analisa possíveis ir-
regularidades em contratações 

Por falar em passar pano
Gasto, recortado, mal iluminado e trepidante, colado com fita Durex, o filme está 

novamente no rolo, pronto para a impiedosa reexibição. Na perspectiva de muitos, de tantos, 
numa fé que supera todos os fanatismos, é perfeitamente normal e tudo está como deve ser.

Se George Orwell não ti-
vesse existido, teria que ser 
inventado. Sua visão sobre 
as habilidades e mistificações 
do totalitarismo não teriam o 
roteiro de observação que sua 
obra antecipadamente propor-
cionou nos idos de 1955.

Sem ele, seria bem menor 
a percepção dos danos causa-
dos pela novilíngua, que tanto 
degrada o discurso político, 
ainda que satisfaça paladares 
acostumados à mediocridade 
e ao uso pervertido do idioma.

Não vou perder espaço 
aqui, desfiando o dicionário 
político que alimenta essa 
prática. Ficarei apenas com a 
expressão “passar pano”.

Enquanto o STF lava e en-
xágua o passado criminoso de 
tantos, ela vem sendo usada 
para desqualificar os apoia-
dores do governo, acusados 
de absolver sistematicamente 
o presidente e, em especial, 
por seu acordo com o centrão 
para tentar formar uma base 
de apoio.

Ora, uma coisa foi a ex-
pectativa de constituir no 
Congresso uma base reunindo 
virtuosos e bem intenciona-
dos, atentos à vontade nacio-
nal expressa nas urnas.

Outra é o convívio com o 
parlamento eleito, mais inte-
ressado em votar verbas e leis 
benéficas aos membros do 
poder, notadamente em seus 
conflitos com a lei e no favo-
recimento das ambicionadas 
reeleições.

A história da República 
desde 1950 mostra que, em 
períodos de normalidade de-
mocrática, foram interrompi-
dos os mandatos de todos os 

feitas pelo Distrito Federal no 
enfrentamento da Covid-19. 
Tais contratos envolvem a cho-
cante soma de R$ 3 bilhões.

Mas isso não é tudo! Mes-
mo em plena pandemia, o Mi-
nistério da Saúde tentou refor-
mar dois prédios públicos no 
Rio de Janeiro por quase R$ 30 
milhões. Acima de tudo, são 
contratos sem licitação e auto-
rizadas pelo Superintendente 
do Ministério do Rio à época. 
Felizmente, esse atentado às 
finanças públicas foi revertido.

Recentemente, a Estraté-
gia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (ENCCLA) lançou 
o Programa Nacional de Pre-
venção à Corrupção, que tem 
como alvo, em um primeiro 
momento, os gestores de or-
ganizações públicas. O obje-
tivo é divulgar falhas e, claro, 
atos de corrupção. Uma nova 
esperança para a população 

brasileira, finalmente.
A histórica corrupção fere 

o povo brasileiro, não apenas 
financeiramente, mas também 
moralmente. Seria muito difícil 
pensar em usar os bilhões de reais 
da corrupção em projetos sociais 
ou até mesmo em aumento no 
valor do auxílio emergencial?

É desanimador acompanhar 
um caso atrás do outro. O pior 
é que para muitos políticos não 
há nada de errado. Mais do que 

isso, eles preferem mudar o 
foco das denúncias e perseguir 
os servidores públicos.

Sonhamos com um dia em 
que o Brasil seja um país dife-
rente. Já tivemos sucesso an-
tes com a Lava Jato. Fico na 
torcida para que não sejamos 
condenados a outras décadas 
de corrupção.

Este é o mal que precisa 
ser combatido e vencido de 
uma vez por todas.

presidentes (ou vices) que não 
tiveram ou perderam sua base 
parlamentar: Getúlio Vargas 
suicidou-se, Café Filho foi 
impedido de retornar após 
licença de saúde, Jânio Qua-
dros renunciou, João Goulart 
teve o cargo declarado vago, 
Fernando Collor sofreu im-
peachment, Dilma sofreu im-
peachment. Michel Temer, 
após o diálogo com Joesley 
Batista, perdeu o apoio e cum-
priu curto mandato tampão 
sem poder governar.

A análise de tais fatos, a 
rotina de crises políticas com 
consequências econômicas e 
sociais, a periódica expecta-
tiva de tantos por um gover-
no militar (como garantia de 
estabilidade e correção) des-
mascara a absoluta incompe-
tência de nosso modelo insti-
tucional!

Entre muitos outros, dele 
pendem, como linguiças em 

armazém campeiro, o custo 
Brasil, a composição e atua-
ção do STF, a corrupção, a 
partidarização do Estado e da 
administração pública, a ro-
bustez dos baronatos políticos 
e o corporativismo resultante 
da eleição parlamentar pro-
porcional.

Não ter olhos para essa 
descomunal tragédia brasilei-
ra, a cegueira do não querer 
ver traz dor à alma de quem 
raramente passa um dia sem 
perceber sua maldita sombra 
obscurecendo nosso futuro 
como nação. Dói.

Dói saber que sou, talvez, o 
único autor brasileiro a escre-
ver rotineira e teimosamente 
sobre isso. O único, talvez, 
a não passar pano sobre esse 
aleijão metodicamente repro-
duzido em nossas sucessivas 

constituições republicanas.
A pauta dos bons brasi-

leiros tem três etapas: agora: 
resistência aos que querem 
voltar; depois: eleição dos 
melhores em 2022; finalmen-
te: conseguir de Bolsonaro e 
do futuro Congresso as refor-
mas institucionais em 2023.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Vire a página. Dê um ponto final nas coisas que te fazem mal. A vida é um círculo, 
não um quadrado. Tenha pressa de ser feliz, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta.” (Pe. Fábio de Melo)

Amanhã, sabadão (03), a comemoração é para William Renato 
Barcelos Junior, que completa mais um ano de vida. O consultor 

financeiro do Banco Santander comemora a data ao lado dos 
pais William e Maria do Carmo, do filhão Davi William e da esposa 
Laura Santos que está grávida. O casal está contando os dias para 

receber o Ruan Willian. Tudo de bom William Barcelos Junior!

Domingo (04) é dia de cantar parabéns para Delma Alves. 
Uma ótima amiga, excelente mãe, profissional, e dona de 

dotes culinários incríveis, comemorará a data apenas em festa 
virtual, devido ao atual momento, mas o carinho não pode 

faltar, e fica por conta de seus amigos especiais, familiares e 
de sua maior riqueza, sua filha Carol. Tudo de bom linda!

Amanhã (03) é dia de cantar parabéns para Ingrid Porfirio que ce-
lebra mais um aniversário. E nessa comemoração o que não pode 

faltar é o carinho do filho Lucas Gabriel, do namorido Gregory 
Silva (foto) e os mimos dos pais, familiares e amigos. Parabéns!

Essa fofurinha todo caracterizado de Mini Mister Caipirinha é Antony Vince Rodrigues 
Marcelino, que completou mesversário na quinta-feira (01). O garotinho, é claro, que 

recebeu os paparicos dos papais Eduardo e Tamires, dos avós Eliovald e Luíza e do titio 
Diego Rodrigues. Tudo de bom Antony! (foto: King Studio)

O personal trainer, cantor que faz du-
pla com o amigo Rodrigo, e flamen-
guista, Matheus Bonfim, celebrou 

mais um ano de vida terça-feira, 29 de 
junho. Na data, teve comemoração 

intimista apenas com os pais Valdir e 
Sonia, com a noiva Layane, familiares 

e poucos amigos. Felicidades!

Quem brinda idade nova nesta 
sexta-feira (02), é Gabriela 

Barros de Oliveira. A Auxiliar 
de Escrita Fiscal passa o dia 

recebendo centenas de beijos e 
abraços virtuais, e os presentes, 
além de muito amor e carinho, 
fica por conta dos filhos Miguel 

e João Pedro, e do maridão 
Tiago Lara. Felicidades Gabi!

A médica veterinária Ynaiá Martins completou seus 
29 anos no último dia 30 de junho. Ela brindou a 
data especial com a família, recebendo o carinho 

dos pais Raimundo e Saray, das irmãs Anay e Tayná, 
dos sobrinhos Conrado e Caio, dos amigos, e os 
mais especiais, do filho Gustavo, e do namorado 

Thiago Mega. Parabéns! (foto: Bruna Ducatti)

Tatiane Queiroz Cardoso e Paulo Cezar Cardoso, o empresário “PC”, co-
memora com muito amor a chegada do lindo filho Antony. Parabéns!
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OS CRITÉRIOS DO FUNDO SOCIAL
Informações sobre as famílias que são atendidas pelo Fundo Social 

de Solidariedade e o critério utilizado para sua seleção foram solicitadas 
pelo vereador Fuad Daher (PSL), que substitui o titular licenciado, Fabrí-
cio Lemos (PSL), nas sessões online da Câmara.

CARREIRINHA NA PARADA ELEITORAL
PDT barretense se movimenta para lançar Ewerton Roberto, o popular 

Carreirinha, candidato a deputado federal nas próximas eleições. Fontes segu-
ras garantem que outro concorrente tenta costurar por cima a sua candidatura. 
A disputa interna esquenta o clima político no inverno.

AS MULTAS DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO
O vereador Chafei Neto (MDB) indagou a prefeita Paula Lemos (DEM) 

sobre os valores arrecadados com multas de trânsito em 2020 e 2021. Ele 
também questionou a falta de medicamentos de alto custo na rede de saúde.

RAPHAEL PEDE OS CONTRATOS DA PREFEITURA
É de autoria do vereador Raphael Silvério (PSDB) requerimento que 

pede à prefeita Paula Lemos, o encaminhamento à Câmara Municipal, de 
cópias dos contratos vigentes firmados pela prefeitura.

CICLOVIA ATÉ ALBERTO MOREIRA
Uma ciclovia ao longo da vicinal Nadir Kenan, até o distrito de 

Alberto Moreira, foi sugerida pelo vereador Gabriel Uchida (DEM). A 
turma do pedal agradece.

CASA ABRIGO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Uma casa abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica foi rei-

vindicada pelo vereador professor Adilson  Ventura (PL) à prefeita municipal.

A OPINIÃO DE RODRIGO MALAMAN
No entendimento do vereador Rodrigo Malaman (PSDB), piora a 

decepção com o governo Paula Lemos. Porém, tem muita gente que 
pensa ao contrário. É a democracia.

O PODER LIMITADO DA BANCADA
É limitado o poder da bancada de sustentação da prefeita Paula Lemos 

(DEM), segundo avaliação do vereador Ângelo Tegami (PV). Ele entende 
que cada edil é livre para exercer o seu mandato. Livrão.

CAIU A ENERGIA NAS VILAS E NO CITY
Informações sobre constantes quedas de energia elétrica nos bairros 

Pereira, Ibirapuera, City Barretos e Nogueira, foram solicitadas pelo 
presidente do legislativo, Paulo Correa (PL).

EM TEMPOS DE FRIOZINHO...
... vale muito um “cobertor de oreia” e um par de “meia” para aque-

cer os pés gelados.

PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

Projeto de Paulo Correa é aprovado e agências 
bancárias serão obrigadas a disponibilizarem 

tendas e cadeiras a população

A Câmara de Barretos 
aprovou na última segunda-
-feira (28), projeto de lei de 
autoria do vereador e presi-
dente da Câmara, Paulo Cor-

Coletores de lixo de Barretos entrarão na 
xepa da vacinação contra a Covid-19

Os trabalhadores da coleta 
de lixo de Barretos terão di-
reito a entrar na xepa da va-
cinação contra a Covid-19. A 
notícia foi dada pela prefeita 
Paula Lemos em encontro na 
última segunda-feira, dia 28.

Participaram coletores, 
motoristas e gerentes opera-
cionais da empresa que presta 
o serviço na cidade. A inclusão 
destes profissionais na xepa foi 
possível após uma lei de auto-
ria do vereador Paçoca.

A xepa acontece quando 
um recipiente do imunizante 
é aberto, mas acabam sobran-
do doses. Assim, para que não 
haja o desperdício dessas do-
ses, as equipes das unidades 
de saúde entram em contato 
com pessoas cadastradas an-

Câmara municipal anuncia recesso 
parlamentar e comissão representativa

Geninho anuncia liberação de 
R$ 650 mil em emendas para Olímpia

Recursos serão utilizados para construção de arena esportiva e reforma de CEUS
O deputado federal, Geninho 

Zuliani (DEM/SP), anunciou no 
último dia 25, a liberação de 
duas importantes emendas para 
Olímpia, que totalizam R$ 650 
mil em recursos.

Do total, R$ 350 mil serão 
destinados à construção de uma 
unidade do projeto Areninha, 
programa do governo do estado 
de São Paulo, em terreno cedido 
pela prefeitura, após concessão 
do prefeito Fernando Cunha. 

“Atendemos a um pedido 
do vereador Márcio Iquega-
mi, que em seus estudos iden-
tificou a necessidade de mais 
um dispositivo na cidade para 
a prática esportiva. Estaremos 
trazendo para Olímpia o pro-

Sancionado processo seletivo por até 
dois anos para profissionais da educação

A prefeita Paula Lemos 
sancionou mais um projeto 
em cumprimento ao seu pla-
no de governo: a realização 
de processos seletivos simpli-
ficados para a contratação de 
profissionais temporários na 
área da educação (REJAES) 
com validade de (2) dois anos.

A partir de agora, cada sele-
ção terá a duração de um ano, 
já com a previsão de prorroga-
ção por mais um ano. Assim, 
permitirá maior tranquilidade 
para estes profissionais e me-
lhorias para a educação.

“O profissional classifica-
do no processo seletivo terá 
atribuições realizadas anual-

mente, observando sempre a 
classificação. Além de ser uma 
tranquilidade para o profissio-
nal que não precisará realizar 
a prova todo ano é também um 
ganho para educação que já 
terá a lista para iniciar as atri-
buições logo no início do ano 
letivo” , afirmou a prefeita.

A prefeita fez questão de agra-
decer aos vereadores Paulo Cor-
rea, Professor Adílson, Raphael 
Silvério, Gabriel Uchida, Paçoca, 
Chafei Amsei, Juninho Bandeira, 
Carlão do Basquete, Fabrício Le-
mos, Eduardo do Mercado, Lupa, 
Nestor Leonel, Vagner Chiapetti 
e Bodinho. “Todos eles entendem 
o que é a educação”.

Servidores efetivos do Magistério - 
reajuste garantido com o FUNDEB

A prefeita explicou sobre 
a aprovação pela Câmara do 
projeto de  Lei Complementar 
17/2021. Essa legislação garan-
te aos profissionais do magis-
tério municipal o reajuste com 
o maior índice apurado para o 
ano em curso, considerando 
ou o INPC (Índice Nacional 
de Preços do Consumidor) ou 
o divulgado pelo MEC como 
reajuste do piso nacional.

Também foi indicada a ob-
servação de que, no mínimo, 
70% do valor que o município 
receber do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), seja direcionado para 
o pagamento dos profissionais 
do magistério; tais como pro-
fessores, diretores, professores-
-coordenadores e supervisores.

A prefeita destacou o gran-
de ganho para estes profissio-
nais, pois a lei anterior não 
estabelecia parâmetros para 
garantir o reajuste. “Com o 
novo FUNDEB esta alteração 
permitirá ganho real para estes 
profissionais essenciais para a 
educação de nossas crianças”. 
Por fim, a prefeita pediu a aten-
ção da população em relação à 
fakenews sobre o assunto.

rea, que obriga a disponibi-
lização de tendas e cadeiras 
pelas agências bancárias à po-
pulação que aguarda atendi-
mento na área externa.

“Todo começo de mês ve-
mos longas filas sendo for-
madas em frente às agências 
bancárias, são idosos, pessoas 
com deficiência, gestantes e 
mulheres com crianças de colo 
que ficam horas na rua sujeitos 
ao sol e chuva, um verdadeiro 
desrespeito com a população”, 
disse Paulo Correa.

O autor da propositura des-
taca ainda que as agências ban-
cárias lucram muito e investem 
praticamente nada no atendi-
mento aos clientes e usuários. 

“Os grandes bancos brasileiros 
lucraram R$ 18,6 bilhões no pri-
meiro trimestre de 2021, o que 
representa uma alta de 35,2% 
quando comparado ao mesmo 
período do ano passado”.

Pelo projeto, as agências 
bancárias serão obrigadas a ins-
talarem tendas com fechamento 
lateral para proteção contra sol e 
chuva, cadeiras em número su-
ficiente obedecendo aos grupos 
prioritários, dispor de um fun-
cionário próprio ou terceiriza-
do para cuidar da organização e 
protocolos de segurança.

Para instalação da tenda os 
bancos deverão entrar em en-
tendimento com a prefeitura 
para disponibilização de área 

próxima aos estabelecimentos.
O descumprimento da lei 

acarretará aos bancos multa de 
R$ 3 mil para cada consumidor 
reclamante e multa em valor do-
brado em caso de reincidência da 
reclamação. As denúncias serão 
feitas diretamente ao Procon.

Tempo de espera: será 
contado a partir do momento 
da abertura da agência bancá-
ria, sendo que o funcionário 
responsável pela organização 
distribuirá senhas à população 
que aguarda atendimento nas 
tendas, respeitando o tempo 
de espera estabelecido na Lei 
Municipal 3.271/1999.

O projeto segue para san-
ção pela prefeita Paula Lemos.

teriormente para fazer essa 
aplicação.

Assim, cerca de 50 fun-
cionários da coleta de lixo ga-
nharão esse benefício. Por ser 
essencial, esse trabalho per-
maneceu operando durante 
todos os meses de pandemia. 
“Para nós esse reconhecimen-

to é muito importante porque 
também estamos na linha de 
frente”, comentou o encarre-
gado operacional, Christian 
Aparecido Camargo.

A lista com os nomes será en-
viada às unidades de saúde para, 
assim que tiver a disponibilidade 
no regime da xepa, esses traba-

lhadores sejam imunizados.
“É um serviço essencial 

que expõe estes profissionais 
diariamente ao vírus. Recebê-
-los no gabinete também foi 
uma grande oportunidade de 
agradecê-los pelo serviço rea-
lizado e ouvi-los sobre seus 
anseios”, concluiu a prefeita.

Em cumprimento ao Art. 
35 da Lei Orgânica do Municí-
pio de Barretos, de 1º a 31 de 
julho os vereadores entram em 
recesso parlamentar. Nesse pe-
ríodo, é necessário instalar uma 
Comissão Representativa, con-
forme prevê o Art. 65, do Regi-
mento Interno da Câmara.

Por meio da Portaria nº 
5.492/2021, o presidente Paulo 
Correa (PL) nomeou os verea-
dores Prof. Adilson (PL), Lupa 
(PRTB) e Ricardo Bodinho 

(PP) para compor a comissão.
Entre as principais funções 

da comissão estão manter o 
atendimento do público e repre-
sentar a Câmara em eventos ex-
ternos. Os serviços administra-
tivos funcionam normalmente 
respeitando todas as medidas 
de prevenção à Covid 19.

Caso haja necessidade de 
aprovar projetos urgentes para 
o município, os vereadores po-
derão ser convocados a partici-
par de Sessões Extraordinárias.

jeto Areninha, que terá quadra 
de futebol society, basquete 3 
e até arquibancadas para o pú-
blico”, frisou Geninho.

Segundo o secretário de 
Esportes de Olímpia, Fernan-
do Roberto Silva, o novo dis-
positivo deverá beneficiar 
muitas pessoas. “É um grande 
presente para a cidade, princi-
palmente para nossos jovens, é 
um marco nesta região”, disse.

Os outros R$ 300mil vão 
para a revitalização do Cen-
tro de Artes e Esportes Unifi-
cados, Ceus, do bairro Luiza, 
solicitação da vereadora Edna 
Marques Silva.

“Esse equipamento foi im-
plantado em Olímpia ainda 

quando eu era prefeito. Com esse 
recurso vai ser possível a revita-
lização do espaço, beneficiando 
não só a população no entorno, 
mas de outros bairros próximos 
como o Cecap, o Campo Belo, 
o Santa Fé, Morada Verde, entre 
outros”, disse Geninho.

Para a vereadora Edna 
Marques, a liberação dos re-
cursos é uma grande conquista 
para Olímpia. “Fico muito gra-
ta pela emenda, não vai bene-
ficiar somente o lado assisten-
cial, mas também a cultura, o 
lazer e a educação”, frisou.
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SOLIDARIEDADE

O SAAE Barretos, por 
meio de seu superintendente, 
Waldo Villani Júnior, na pre-
sença da diretoria, assinou na 
última segunda-feira (28), um 
novo convênio com o Unifeb.

Pelo Centro Universitá-
rio da Fundação Educação 
de Barretos assinou o rei-
tor e pró-reitor acadêmico, 
professor doutor Fabiano 
de Sant’Anna dos Santos, e 
como testemunha, a professo-
ra Paula Amed Cazoza, coor-
denadora da área de ensino de 
engenharias e exatas.

A assinatura firmou parce-
ria para a execução do proje-
to educativo socioambiental 
“Super Conscientes”, cujo 
público-alvo são crianças em 
idade escolar. Alunos da uni-
versidade poderão, em breve, 
se inscrever em editais para, 
por meio de bolsas, colabo-

rar com as ações que serão 
desenvolvidas pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Barretos.

Poderão se inscrever alu-
nos dos cursos de Educação 
Física, Zootecnia, Medicina 
Veterinária, Química, Sistema 
de Informação e Pedagogia.

O projeto Super Conscien-
tes, que começará a ser desen-
volvido no mês de setembro, 
tem a finalidade de comuni-
car, sensibilizar, conscienti-
zar e estimular os cidadãos a 
terem interesse pelas causas 
ecológicas através de ações 
educativas, preservacionis-
tas e autossustentáveis. Essas 
ações serão desenvolvidas por 
meio de atividades lúdicas e 
peças publicitárias animadas 
por mascotes do Esquadrão 
Ambiental.

“Firmamos mais esse con-

vênio porque acreditamos na 
seriedade do trabalho educa-
cional que vem sendo executa-
do no Unifeb e certamente os 
alunos que participarem deste 
projeto de educação socioam-
biental contribuirão em muito 
para o sucesso dele”, disse o 
superintendente da autarquia.

Desde o dia 1º de maio, o 
SAAEB e o Unifeb mantêm 
convênio para a realização de 
levantamento quantitativo em 
residências da cidade de Bar-
retos, da situação dos serviços 
de abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, resíduos 
sólidos e águas pluviais, além 
de pesquisa de satisfação, a 
fim de construir propostas al-
ternativas e soluções para os 
problemas identificados. Este 
projeto é desenvolvido com 
alunos do curso de engenharia 
civil aos sábados. O luthier, Thiago de Me-

nezes Tavares, foi premiado e 
selecionado para participar do 
Projeto Revelando SP Onli-
ne, da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo.

A luthieria é a arte de fabrica-
ção e/ou conserto de instrumen-
tos musicais de cordas com caixa 
de ressonância, trabalho que o 
barretense faz de forma artesanal 
e com muita dedicação.

Exatamente essa paixão 
será mostrada para todo o esta-
do por meio de um documentá-
rio a ser produzido com a par-
ceria da Secretaria Municipal 
de Cultura. No vídeo, o artesão 
mostrará como são fabricadas 
as violas caipiras, símbolo da 
música interiorana paulista.

VISITA DA PREFEITA
Depois do anúncio dessa 

conquista, o luthier recebeu 
a visita da prefeita, Paula 
Lemos, e do secretário mu-
nicipal da Cultura, Rogério 
Teodósio, em sua fábrica, na 
última terça-feira (29).

“Nunca ouvi dizer que a 
equipe da secretaria de Cultu-
ra foi atrás de alguém. E tenho 
que agradecer, porque foram 
eles que vieram e me ajudaram 
com a inscrição. Estou muito 
feliz”, disse Thiago Tavares.

Na oportunidade, a prefei-

São 17 edições com atra-
ções nacionais e internacionais, 
reunindo apaixonados por mo-
tociclismo e rock and roll de 
diferentes partes do país.

O Barretos Motorcycles 
nasceu em 2002 e, rapida-
mente, conquistou seu espaço 
como um dos principais even-
tos da região e, logo depois, 
de todo segmento no território 
nacional.

Acompanhando de per-
to e com papel ativo nesta 
história, o publicitário e em-
presário barretense, Marcos 
Murta, conta a história de su-
cesso deste evento e um pou-
co de seus bastidores na obra 
“A Festa do Cavalo de Aço”, 
que será lançada na próxima 
quinta-feira, 8 de julho, com 
sessão de autógrafos do autor 
no North Shopping Barretos, 
a partir das 19h30.

“Vi nascer o Barretos Mo-
torcycles e criei desde cedo 
uma ligação muito forte com o 
evento e trabalhei ativamente 
pelo seu crescimento ao longo 
destes anos, incluindo minhas 

A força-tarefa da prefei-
tura de Barretos, em parceria 
com a Polícia Militar, apurou 
772 denúncias de descumpri-
mento do decreto municipal 
que estabeleceu medidas res-
tritivas excepcionais entre os 
dias 19 e 27 de junho.

Essas ações resultaram em 
65 autos de infração, sendo 19 

referentes a festas e aglome-
rações. Foram 285 estabeleci-
mentos comerciais vistoriados 
durante esse período, sendo 
apreendidos 14 fardos de bebi-
das alcoólicas e 11 pacotes de 
farinácea vencidos. Ainda den-
tro dessas denúncias recebidas, 
173 eram sem procedência.

Além disso, a força-tarefa es-

teve 24 horas por dia verifican-
do a entrada e saída de veículos 
e pessoas da cidade. “Agradeço 
imensamente ao trabalho de to-
dos os envolvidos contribuindo 
para ajudar a preservar vidas e a 
garantir que as medidas neces-
sárias para a contenção da Co-
vid-19 fossem respeitadas”, co-
mentou a prefeita Paula Lemos.

SAAE Barretos e Unifeb assinam convênio para 
desenvolvimento de projeto educativo socioambiental
“Super Conscientes” contará com alunos bolsistas em atividades lúdicas

Luthier barretense é 
premiado em projeto estadual

Thiago Menezes agradeceu a prefeita Paula Lemos 
e secretário Rogério Teodósio pela ajuda nessa conquista

ta lembrou-se da frase “mú-
sica é alimento para a alma”. 
Assim, ela agradeceu ao arte-
são por disponibilizar sua arte 
em concorrer a este chama-
mento público, com centenas 
de outros concorrentes em 
todo o estado. “Parabéns pelo 
seu trabalho e por nos ajudar a 
manter viva essa musicalida-
de tradicional da nossa cida-
de”, disse Paula Lemos.

O secretário Rogério Teo-
dósio comentou que a gestão 
está empenhada em revelar 
os artistas do município. “O 
Revelando SP casou perfeita-
mente com o trabalho do Thia-
go. Estamos muito felizes com 
essa conquista”, comentou.

A HISTÓRIA 
DO ARTISTA

Thiago Tavares começou 

na carreira da luthieria em 
2013, porém, já vinha atuando 
neste ramo desde a adolescên-
cia, ainda como hobby. Após 
um curso, passou a fabricar e 
a vender suas violas no mer-
cado digital. “Eu deixei a car-
reira de advogado para me de-
dicar somente a esse trabalho, 
atendendo músicos de toda a 
região”, explicou.

O documentário que será 
produzido, segundo ele, mos-
trará como é feita a viola cai-
pira e como esse instrumento 
está ligado à cultura do in-
terior paulista. “A empresa 
fabrica violas de forma arte-
sanal, por isso, fiquei muito 
feliz de ter esse reconheci-
mento tanto pelo setor cul-
tural de Barretos quanto do 
Estado”, afirmou o luthier.

A FESTA DO CAVALO DE AÇO
Livro sobre história do Barretos 

Motorcycles será lançado dia 8 de julho

duas gestões como presidente 
de Os Independentes”, conta 
Murta, que também já exerceu 
cargos na diretoria da associa-
ção, que promove o encontro.

“Sempre quis eternizar a 
história e consolidação deste 
evento que quebrou diver-
sos paradigmas, trazendo um 
pouco dos cavalos de aço pra 
terra que sempre foi do ro-
deio”, continua o autor.

A obra tem 100 páginas e 
traz detalhes de grandes mo-
mentos da festa como as com-
petições de freestyle na arena 
do Estádio de Rodeios, a pre-

sença dos maiores nomes do 
esporte como Joaninha, o re-
corde mundial de encontro de 
motos da marca Suzuki/Haya-
busa e shows históricos como 
da banda de rock Sepultura.

O livro, que tem apoio da 
Bat Brasil, Odonto Company/
Barretos, Ecopower, Levity, 
Barretos Motorcycles, Irman-
dade Hayabusa e Cia Propa-
ganda e Marketing, estará dis-
ponível para venda no Posto 
Villa 7 e na Loja de Os Inde-
pendentes (avenida 43), pelo 
valor de R$ 35,00, a partir do 
dia 9 de julho.

A história e os bastidores do evento Barretos Motorcycles são contados em obra do pu-
blicitário Marcos Murta. Lançamento acontece no North Shopping Barretos às 19h30

Força-tarefa de fiscalização apurou 772 
denúncias entre dias 19 e 27 de junho
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COTIDIANO

País tem 89 mil desligamentos por 
morte de janeiro a abril: educação 

perde 1.500 trabalhadores
Segundo o Dieese, foram 612 professores 
e 263 trabalhadores na área de serviços

De janeiro a abril, o país 
registrou 35.125 desligamen-
tos contratuais por morte, cres-
cimento de 89% em relação 
a igual período de 2020. Os 
dados, recolhidos do “novo” 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged, 
do Ministério da Economia) 
foram divulgados pelo Dieese.

O instituto destaca o setor de 
educação, o quarto em número 
de contratos extintos: 1.479, au-
mento de 128%. O levantamen-
to não fala explicitamente em 
covid-19, mas pelo menos em 
alguns casos a relação é evidente.

Desse total, a categoria 
de “profissionais do ensino”, 
reunindo professores e coor-
denadores, representaram 621 
mortes, alta de 163%. Os tra-
balhadores de serviços (como 
faxineiros, porteiros, zeladores 
e cozinheiros) somaram 263.
EM TODOS OS NÍVEIS

De acordo com os dados re-
unidos pelo Dieese, professores 
com ensino superior que dão 
aula no ensino médio foram 
os que tiveram maior aumento 
percentual no número de des-
ligamentos por morte: 258%, 
de 26 para 93. Entre os de nível 
superior no ensino infantil ou 
fundamental, o crescimento de 
137%, de 70 para 166. E entre 
professores de ensino médio 
na educação infantil ou fun-
damental, alta de 238%, de 21 
para 71 profissionais.

“Rondônia, Amazonas e 
Mato Grosso foram os estados 
com o maior crescimento no 
número de desligamentos por 

morte em 2021”, diz o Dieese. 
O instituto observa que essas 
três unidades da federação fo-
ram as que tiveram as maiores 
taxas de mortalidade pela co-
vid até este mês.

REGIÃO NORTE
Em Rondônia, por exem-

plo, foram 17 desligamentos 
por morte no primeiro qua-
drimestre, ante apenas um em 
igual período de 2020, varia-
ção de 1.600%. Uma propor-
ção de 339 mortes a cada 100 
mil habitantes. Em São Paulo, 
essa proporção foi de 266. No 
estado, foram 531 desligamen-
tos, crescimento de 153%.

Trabalhadores abaixo dos 
30 anos foram menos atingi-
dos, segundo o levantamento. 
Mesmo assim, o desligamento 
por morte entre profissionais 
de 25 a 29 anos mais que do-
brou no primeiro quadrimes-
tre – 109%, de 22 para 46.

Entre os trabalhadores na 
faixa de 30 e 39 anos, o aumen-
to foi de 148%, atingindo 221% 
de janeiro a abril. Em números 
absolutos, a maior quantidade 
de desligamentos por morte foi 
na faixa de 50 a 64 anos: 622, 
uma alta de 137%.

O instituto aponta ainda 
elevado número de desliga-
mentos por morte nos setores 
de administração pública (que 
inclui defesa e seguridade 
social) e informação/comuni-
cação, além de eletricidade e 
gás. A maior alta percentual é 
do setor de serviço doméstico: 
200%, de um para três desli-
gamentos. (Fonte: RBA)

Na última terça-feira (29) 
ocorreu no almoxarifado da 
prefeitura um agradecimento 

O governador João Doria 
lançou na última terça-feira 
(29) o programa SP Acolhe, 
que vai oferecer auxílio men-
sal de R$ 300 a famílias vul-
neráveis, que perderam ao me-
nos um integrante do núcleo 
familiar por COVID-19 desde 
o começo da pandemia. Este é 
um dos benefícios do Bolsa do 
Povo, maior programa de pro-
teção social já anunciado pelo 
governo de São Paulo.

“O nosso governo é um go-
verno humano, que se dedica e 
prioriza todas as suas ações aos 
mais pobres. É um programa 
inédito no Brasil, que vai aten-
der até dezembro famílias que 
tiveram seus entes perdidos para 

a COVID-19”, disse Doria.
A iniciativa vai beneficiar 

famílias inscritas no CadÚnico 
com renda mensal de até três 
salários-mínimos que tenham 
perdido ao menos um familiar 
vítima de COVID-19, podendo 
ser pai, mãe, avô, avó, filho, fi-
lha ou outro parente, desde que 
a morte tenha ocorrido dentro 
do núcleo familiar. O programa 
considera todas as estruturas 
familiares, exceto a unifamiliar 
(uma única pessoa), com filhos 
de todas as idades.

O programa vai beneficiar 
11.026 famílias em todo o es-
tado, com 11.143 auxílios, to-
talizando repasse estadual de 
R$ 20 milhões. O benefício de 

R$ 1,8 mil será pago em seis 
parcelas mensais de R$ 300, 
entre os meses de julho e de-
zembro de 2021.

VALE GÁS E 
BOLSA DO POVO

O anúncio deste novo au-
xílio é feito menos de quinze 
dias após o lançamento do 
Vale Gás, programa de trans-
ferência de renda para mais de 
100 mil famílias em situação 
de vulnerabilidade social do 
estado de São Paulo, que vai 
pagar três parcelas de R$ 100, 
entre os meses de julho e de-
zembro de 2021, para a com-
pra de botijões de gás de cozi-
nha. Tanto o Vale Gás como o 
SP Acolhe são benefícios in-

corporados ao Bolsa do Povo.
Nele também estão os pro-

gramas Renda Cidadã, Via Rá-
pida, Bolsa-Trabalho, Ação Jo-
vem, Bolsa Talento Esportivo 
e o auxílio-moradia emergen-
cial (Aluguel Social). Também 
estão previstas contratações de 
mães e pais nas escolas, além 
de agentes de apoio para os 
serviços de saúde.

O Bolsa do Povo vai pagar 
benefícios de até R$ 500 e po-
derá beneficiar até 500 mil pes-
soas direta e indiretamente nos 
645 municípios de São Paulo.

O portal do Bolsa do Povo, 
desenvolvido pela Prodesp, 
pode ser conferido no site 
www.bolsadopovo.sp.gov.br.

O médico pneumologista Álvaro Gradim, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP), explica que 
a BCG (sigla para “Bacilo de Calmette e Guérin”), protege contra a tuberculose. Trata-se de doença contagiosa, provocada por bacilo, que atinge 
principalmente os pulmões e que, se não tratada, pode provocar sérios problemas respiratórios, expectoração com sangue, emagrecimento, fra-
queza e até a morte. O médico lembra que, desde 1976, o Ministério da Saúde brasileiro tornou obrigatória a administração da BCG na infância. 
Recomenda-se que a vacina seja aplicada em crianças de até quatro anos, de preferência no bebê recém-nascido. Em jovens e adultos, o imuni-
zante somente deve ser aplicado por recomendação médica, em situações específicas: se surgir algum caso na família ou em pessoa com a qual 
se convive, é preciso ir a um posto de saúde para realizar exames diários e complementares. Tratada desde o início, a tuberculose é curada com 
eficácia. A tuberculose é transmitida entre pessoas, pelo ar, tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas são febre ao final do dia, tosse, fraqueza, 
cansaço e perda de peso. Álvaro Gradim observa ser importante reforçar a necessidade de combater a enfermidade. Conforme estimativas da 
OMS, dois bilhões de pessoas, ou seja, um terço da população mundial, estão infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis. Nove milhões desen-
volverão a doença e dois milhões morrerão a cada ano. “Precisamos enfrentar o problema e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de 
prevenção, inclusive neste momento em que lutamos contra a pandemia de Covid-19, para a qual a tuberculose é uma das mais graves comorbi-
dades”, pondera o especialista, observando que, no Brasil, as estatísticas também são preocupantes. “Nosso país é o 18º com o maior número de 
casos de tuberculose em todo o mundo”. Gradim salienta que outro problema no Brasil apontado pela OMS é que cerca de 20% dos doentes não 
são diagnosticados. Por isso, muitos casos somente são descobertos após a internação ou até mesmo óbito. “Por isso, em situação de qualquer 
suspeita, como tosse incessante por mais de duas semanas, é importante procurar um médico”. Vida saudável, bom sono, alimentação correta e 
higiene são as melhores formas de prevenção em jovens e adultos. O presidente da AFPESP ressalta a importância de uma mobilização perma-
nente contra a doença, envolvendo o poder público, a sociedade e as famílias. “É preciso divulgar sempre a questão, para que possamos reduzir a 
incidência da tuberculose no Brasil”. Diagnosticada e tratada precocemente, de modo correto, a doença apresenta altos índices de cura.

Paula Lemos agradece servidores e colaboradores 
pela fiscalização das medidas restritivas

as ações realizadas estão: au-
tos de infrações, denúncias de 
aglomeração, além da manu-
tenção da fiscalização 24 horas 
por dia nas entradas da cidade.

Toda essa operação foi co-
mandada pelo Secretário de 
Ordem Pública. Mesmo após 
o fim das medidas restritivas 
excepcionais, todo esforço 

continuará para manter a se-
gurança de toda a população.

“Diante do decreto, eu 
aceitei realizar essa força-tare-
fa porque sei da capacidade de 
cada um que trabalhou mon-
tando as barreiras, passando 
do horário muitas das vezes. 
Com isso só tenho a agradecer 
a todos”, disse o secretário.

a toda equipe que vem traba-
lhando desde o início da pan-
demia e, principalmente, nos 

nove dias de medidas restriti-
vas excepcionais em Barretos.

Todo esse esforço foi reco-

nhecido pela gestão municipal e 
também pela prefeita Paula Le-
mos, que agradeceu a todos que 
atuaram na força-tarefa de fisca-
lização das medidas restritivas.

O grupo foi composto por 
policiais militares e por ser-
vidores da Secretaria de Or-
dem Pública (Ronda, Postura 
e Fiscalização de Trânsito), 
Vigilância Sanitária, Procon, 
Ouvidoria, Controle de Veto-
res, Defesa Civil, incluindo os 
bombeiros municipais.

“Vocês nos estenderam a 
mão neste momento difícil, 
nos auxiliaram e vestiram a 
camisa. Eu quero agradecer e 
rogar a Deus por cada um de 
vocês”, disse a prefeita. 

FISCALIZAÇÃO 
FOI DECISIVA

A forte fiscalização foi de-
cisiva para que o decreto mu-
nicipal fosse cumprido. Entre 

Doria anuncia auxílio de R$ 300 a parentes de vítimas da COVID-19

No centenário da BCG, médico 
alerta sobre a prevenção da tuberculose
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Aposentados e pensionis-
tas do serviço público federal 
e anistiados políticos terão que 
fazer a prova de vida a partir 
desta quinta-feira (1º). O pro-
cedimento obrigatório estava 
suspenso desde março de 2020 
por causa da pandemia. Com a 
retomada, deverá ser feito até 
30 de setembro para o bene-
ficiário não ter o pagamento 
suspenso ou bloqueado.

No mês passado, o gover-
no já havia retomado a prova 
de vida para os aposentados 
do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social).

QUEM PRECISA 
FAZER?

Todos os servidores públi-
cos aposentados, pensionistas 
com benefício derivado do 
serviço público e anistiados 
políticos civis que recebem 
benefício por meio de conta 
corrente, poupança ou cartão 
e não fizeram a prova de vida 
desde março do ano passado. 
Mesmo quem hoje estiver 
com o pagamento suspenso 
deve realizar a comprovação.

A regra também vale para 
quem teve o benefício blo-

queado e depois restabelecido 
por meio do Requerimento do 
Sigepe, um formulário digital 
que os beneficiários podem 
preencher e enviar às unidades 
de gestão do serviço público.

COMO FAZER A 
PROVA DE VIDA?

O beneficiário deve pro-
curar a agência bancária onde 
recebe o pagamento para fa-
zer a prova. Alguns bancos 
oferecem a possibilidade de 
fazer a prova de vida pelo cai-
xa eletrônico ou por aplicati-
vo de celular.

Também é possível fazer 
por meio da biometria, para 
quem já cadastrou sua digi-
tal no TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) ou no Denatran 
(Departamento Nacional de 
Trânsito). O serviço está dis-
ponível no aplicativo Meu-
Gov.br (disponível para An-
droid e iOS).

As orientações para a reali-
zação da prova de vida digital 
para servidores estão dispo-
níveis no aplicativo SouGov.
br (disponível para Android e 
iOS), no qual também é possí-
vel consultar a situação do be-

nefício, mesmo para quem já 
fez a prova de vida presencial.

DATAS VARIAM 
CONFORME MÊS DE 

NASCIMENTO
Os aposentados e pensio-

nistas precisam fazer a com-
provação para dois anos, 2020 
e 2021. Há prazos diferentes 
para cada ano, por isso, de-
pendendo de quando fizer a 
prova de vida, o beneficiário 
terá de fazer outra logo em 
seguida. Veja o calendário 
abaixo:
Nascidos de janeiro a julho:
2020 e 2021 - de 1º de julho a 
30 de setembro
Nascidos em agosto:
2020 - de 1º de julho a 30 de 
setembro
2021 - de 1º de agosto a 30 de 
setembro
Nascidos em setembro:
2020 - de 1º de julho a 30 de 
setembro
2021 - de 1º a 30 de setembro
Nascidos de outubro a de-
zembro
2020 - de 1º de julho a 30 de 
setembro
2021 - a partir do 1º dia do 
mês do aniversário

No dia 01 de julho come-
mora-se o Dia da Cidadania. 
Por isso, a Secretaria da Jus-
tiça e Cidadania do Estado de 
São Paulo lançou campanha 
para estimular os cidadãos a 
exercerem a sua cidadania. 

“Se você tem sugestões ou 
dúvidas sobre os serviços ofe-
recidos pelo Governo Estado 
de São Paulo à população, en-
tre em contato conosco: cic-
coordenacao@sp.gov.br”, diz 
nora emitida pela secretaria.

EXERCÍCIO DA 
CIDADANIA 

A prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura, realizou a doação 
de livros para compor projeto 
de biblioteca no Ambulatório 
de Saúde Mental, localizado na 
Rua 40, n. 262 (39x41). Os tí-
tulos enviados faziam parte do 
acervo da Biblioteca Municipal 
Afonso de E. Taunay, disponí-
veis para doação e troca.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Cultura de Barre-
tos, Rogério Teodósio, a ini-
ciativa faz parte das propostas 
do governo da prefeita Paula 
Lemos de diminuir as frontei-

ras de acesso à cultura, levan-
do partes dos equipamentos 
até a população.

“A interdisciplinaridade é 
o princípio da máxima explo-
ração das potencialidades de 
cada ciência, da compreensão 
dos seus limites, mas, acima 
de tudo, é o princípio da diver-
sidade e da criatividade”, diz.

A coordenadora do Ambu-
latório de Saúde Mental, Ca-
mila Ferreira de Ávila, expli-
ca que a biblioteca, que agora 
funciona na sala de espera do 
local, já havia sido iniciada por 
iniciativa dos próprios funcio-

nários, mas que agora, com a 
doação da prefeitura, se tornou 
mais expressiva, atendendo à 
ideia de proporcionar uma me-
lhor experiência de espera.

“Nosso objetivo é fazer 
com que a espera em nosso 
ambulatório seja menos an-
gustiante, e sim mais diverti-
da. Pacientes e colaboradores 
podem ler no local, levar o 
livro para casa e também tro-
cá-los por outros exemplares, 
contribuindo assim para um 
retorno afetivo e opção para 
as mídias digitais”, explica a 
coordenadora.

O governador João Doria 
anunciou na última quarta-
-feira (30) que o Estado de 
São Paulo já vacinou contra 
COVID-19 mais da metade 
de sua população com 18 anos 
ou mais, com pelo menos uma 
dose, e ultrapassou a marca de 
25 milhões de doses aplicadas 
em todo o território.

“Os números representam o 
esforço, planejamento, estraté-
gia e a logística de imunização 
do Estado de São Paulo, sob a 
coordenação da Secretaria de 
Saúde. Também devemos um 
agradecimento especial às secre-
tárias e secretários de Saúde dos 
645 municípios do Estado de São 
Paulo e seus respectivos prefeitos 
e prefeitas”, afirmou Doria.

Até hoje, 18,7 milhões de 
pessoas com idade acima de 
18 anos já iniciaram o esque-
ma vacinal, o que corresponde 
a 53% deste público. Além dis-

Biblioteca municipal doa livros 
para Ambulatório de Saúde Mental

São Paulo já vacinou 53% da população 
adulta contra COVID-19 e supera 

marca de 25 milhões de doses aplicadas
Mais de 18,7 milhões de pessoas já receberam pelo menos 

uma dose de vacina; 18% já tem esquema vacinal completo

so, 18% da população já possui 
esquema vacinal completo, ou 
seja, já recebeu as duas doses 
dos imunizantes que preveem 
esta estratégia de imunização 
(vacina do Butantan, Fiocruz/
Astrazeneca e Pfizer), ou rece-
beu uma vacina de dose única 
(como a da Janssen).

Segundo estimativas do 
IBGE de 2020, há 35,3 mi-
lhões de pessoas com 18 anos 
ou mais no Estado.

“As doses aplicadas em 
São Paulo já são mais de 25 
milhões. Isso requer do Progra-
ma Estadual de Imunização, do 
Centro de Distribuição e Logís-
tica do Estado de São Paulo e 
dos 645 municípios um movi-
mento grande, extremo. Quan-
to mais vacinas nós tivermos, 
melhor será a situação, menos 
fila teremos e a população pode 
ter acesso rapidamente à vaci-
na. Por isso, fica aqui a solici-

tação para que as vacinas que 
tanto precisamos sejam envia-
das para nós e para todos os Es-
tados com a máxima urgência”, 
destacou a coordenadora do 
Plano Estadual de Imunização 
(PEI), Regiane de Paula.

Desde a última quarta (30), 
o público na faixa etária de 40 
a 42 anos passou a integrar a 
campanha, seguindo o crono-
grama de vacinação que pre-
vê imunizar toda a população 
adulta com pelo menos uma 
dose até o dia 15 de setembro, 
o “Dia da Esperança”.

Os resultados e avanços da 
imunização são fruto do es-
forço conjunto do Governo do 
Estado e dos 645 municípios, 
com destaque para a agilidade 
na logística e distribuição da 
Secretaria de Estado da Saúde 
e na organização da rede local 
por parte das prefeituras para 
aplicação dos imunizantes.

01 DE JULHO - DIA DA CIDADANIA
Cidadão pode dar 

sua sugestão e tirar dúvidas
“Cidadania é a relação de 

respeito com o meio em que 
vivemos e as pessoas que fa-
zem parte dele”, diz a nota, que 
continua. “Os deveres existem 
para organizar a vida em co-
munidade. Em casa, na escola, 
na rua, no trabalho –, em qual-
quer lugar nós vamos encon-
trar regras, o que pode ser feito 
e o que não pode. Mas, se não 
fosse dessa maneira, a convi-
vência se tornaria impossível”. 

“Os direitos existem para 
que cada um de nós tenha uma 
vida digna e decente, ainda 

que nem sempre eles sejam 
respeitados. Ser cidadão tam-
bém é exigir que os direitos 
não sejam só leis no papel”. 

Por isso, a Secretaria da Justi-
ça e Cidadania quer ouvir a opi-
nião da população sobre os ser-
viços prestados à sociedade pelo 
Governo do Estado de São Paulo. 

Para conhecer os serviços 
oferecidos pela Secretaria da 
Justiça e Cidadania, acesse 
o site: www.justica@sp.gov.
br. Dê sua sugestão ou críti-
ca, entre em contato conosco: 
ciccoordenacao@sp.gov.br

Prova de vida obrigatória para servidor 
aposentado recomeça agora em julho
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Os proprietários de imóveis 
em Barretos que fizeram am-
pliações, melhorias ou edifica-
ções sem alvará terão até o dia 
31 de dezembro deste ano para 
regularizar essas modificações.

Esse benefício foi propos-
to pela prefeita Paula Lemos 
e aprovado pela Câmara. A 
anistia permite que o barre-
tense regularize sua moradia 
junto à prefeitura.

O QUE ABRANGE?
Poderão se beneficiar da 

anistia os proprietários de cons-
truções que não tenham projeto 
aprovado nem possuem alvará 
emitido pela Prefeitura. Tam-
bém para edificações que não 
tenham respeitado os recuos 
frontais, laterais ou de fundos 
mínimos, que desrespeitaram 
a taxa de ocupação máxima ou 

que não têm a taxa de permea-
bilidade mínima exigida para a 
zona de uso.
O QUE NÃO ABRANGE?

Por outro lado, não terão o 
benefício as construções que 
tenham invadido áreas ou lo-
gradouros públicos nem as 
que tenham invadido faixas 
de preservação permanente 
junto a rios, córregos, fundos 
de vale ou à faixa de escoa-
mento de águas da chuva.

O imóvel também não pode 
estar em desacordo com acesso 
a qualquer tipo de estaciona-
mento em rotatórias ou acessos 
às vias. Outra regra é não ter 
infringido nenhuma regra refe-
rente à saída de águas pluviais, 
lixeiras, despejo de esgotos, en-
tre outros. Também não podem 
ter janelas ou portas localizadas 

junto à divisa do terreno.
COMO PROCEDER?
Os proprietários deverão se-

guir as regras para fazer o pedido 
de regularização on-line. Essas 
orientações estarão disponíveis 
na própria lei complementar 
478 de 25 de junho de 2021, di-
vulgada pelo Diário Oficial do 
município. O texto do projeto 
estabelece o dia 31 de dezembro 
como último dia do prazo para 
solicitar esse benefício.

“É mais um ato, um olhar 
do nosso governo para as pes-
soas neste difícil momento. 
Consideramos que os barre-
tenses precisam desse incen-
tivo para vender seus imóveis 
ou iniciar um novo empreendi-
mento para melhorar sua con-
dição de vida e sua família”, 
diz a prefeita, Paula Lemos.

As tarifas de pedágios 
das rodovias do estado de 
São Paulo ficaram mais ca-
ras com reajuste entre 1º de 
julho e 6 de julho. Assim, o 
aumento mínimo feito para 
os trechos de concessão ro-
doviária será de 8,05%.

Dessa forma, o reajuste 
será feito pela correção da 
inflação por meio do IPCA 
entre junho de 2020 e maio 
de 2021. Mas alguns trechos 
terão aumento maior.

Segundo a Artesp (Agên-
cia de Transporte do Estado 
de São Paulo), o lote 27 do 
Programa de Concessão terá 
aumento dos pedágios de 
8,67%. Por outro lado, o lote 
28 terá aumento percentual 
ainda maior, de 24,47%. O 
texto conta com informações 
do “Estadão Conteúdo”. 

São Paulo tem os preços 
de pedágios mais altos do 
país. Também por isso, o 
sistema Anchieta-Imigrantes 
tem o pedágio mais caro em 
valores absolutos. Assim, o 
motorista vai pagar R$ 30,20 
para ir da capital paulista ao 
litoral. Atualmente, o pedá-
gio é de R$ 28 nas rodovias 
que compõem o sistema.

Barretenses poderão regularizar construções
Pedágios de São Paulo são reajustados e 

ficaram mais caros nesta quinta-feira
Aumento em pedágios de São Paulo variam de 8,05% a 24,47%, de acordo 
com a inflação pelo índice IPCA; motorista vai pagar R$ 30,20 para ir da 

capital paulista ao litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes
Entre outras, Auto-

ban, Ecovias, Intervias, 
ViaOeste, Tamoios, 
RodoAnel, Rodovias 
do Tietê e Ecopistas 
estão entre as rodovias 
que vão aumentar valo-
res. Todas fazem parte 
do sistema de conces-
são estadual, que teve 
reajuste de tarifas autorizado a 
partir de 1º de julho.

Os pedágios que ficam nas 
rodovias que cortam o Vale 
do Paraíba também serão re-
ajustados. Na rodovia dos Ta-
moios, no trecho Jambeiro, o 
reajuste passará de R$ 4 para 
R$ 4,40. Já no trecho de Pa-
raibuna, o valor passará de R$ 
7,80 para R$ 8,50.

Na rodovia Carvalho Pin-
to, o pedágio que fica na al-
tura de São José dos Campos 
passará a ser de R$ 4. O ponto 
de pedágio de Caçapava subi-
rá de R$ 3,70 para R$ 4,10.

A Arteris, que administra a 
rodovia Régis Bittencourt (BR-
116) que liga a Capital ao sul 
do país, divulgou que a tarifa 
básica de pedágio no trecho da 
concessão será de R$ 3,40. O 
valor valerá para os seis pedá-
gios distribuídos na rodovia.

PANDEMIA
Em 2020, por conta da 

pandemia de Covid-19, os 
reajustes tarifários foram 
adiados por cinco meses, 
tendo os valores sido altera-
dos somente a partir de 1º de 
dezembro de 2020.

Por se tratar de serviço 
essencial, nenhuma obra foi 
paralisada pelas concessio-
nárias no período de qua-
rentena, bem como foram 
mantidas todas as atividades 
operacionais, manutenção, 
atendimento ao usuário e 
prestação de socorro.

O cálculo das tarifas de 
pedágio é feito utilizando-se 
o conceito de tarifa quilomé-
trica, ou seja, corresponde a 
um valor fixo por quilômetro 
multiplicado pelo trecho de 
cobertura da praça - e que va-
ria em função da categoria das 
rodovias e dos tipos de veículo.


