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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 28 DE JUNHO

R$  3,839
Dólar Comercial Venda R$  3,841

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A primeira edição do Festi-
val da Tradição, que acontece 
até neste domingo (30), no Re-
cinto Paulo de Lima Correa, traz 
entre tantas atrações uma expo-
sição pensada especialmente 
para os amantes de animais de 
estimação, o Espaço Mundo 
Pet, coordenado pela veterinária 
Gabriela do Vale Pombo.

Entre as atrações ofereci-
das, estão uma feira de adoção 
de cães e gatos, e apresenta-
ções teatrais com os alunos 
do Instituto Federal, visando a 
conscientização sobre o aban-
dono de cães e gatos nas ruas.

Na programação do Festival 
da Tradição também estão Feira 
Gastronômica com Food Tru-
cks, Exposição de Orquídeas, 
Exposição de Carros Antigos e 
shows todas as noites, além da 

A partir da 0h da próxima 
segunda-feira (1º de julho) 
entra em vigor os novos valo-
res das tarifas de pedágio das 
rodovias estaduais paulistas. 

Será aplicado o índice de 
4,66%, relativo ao IPCA acu-
mulado entre junho do ano 

A juíza Fernanda Martins 
Perpetuo de Lima Vazquez re-
cebeu a imprensa nesta sexta-
feira (28) na sede do Cartório 
Eleitoral de Barretos, para es-
clarecimentos diversos sobre 
o cadastramento biométrico, 
obrigatório para os eleitores 
de Barretos e Colômbia, a ser 
realizado até o final do ano.

Na oportunidade, a juíza 
confirmou que a partir da pró-
xima segunda-feira, 1º de julho, 
até o final do mês, a Justiça 
Eleitoral disponibilizará um 
posto de atendimento eleitoral 
na unidade local do Poupatem-
po, que poderá atender até 80 
pessoas por dia, entre 8 e 17 

horas, de segunda a sexta-feira.
A juíza Fernanda Vazquez 

frisou que, somente no mês 
de julho, o eleitor poderá 
regularizar as pendências 
de eleição no ato do cadas-
tramento biométrico, tanto 
no Cartório Eleitoral, como 
nos pontos de atendimento, 
mediante a dispensa de reco-
lhimento das taxas de multa.

Para fazer a biometria é ne-
cessário levar um documento 
oficial e original de identifica-
ção, comprovante de residên-
cia dos últimos três meses e 
o título de eleitor, caso tenha.

A juíza também esclareceu 
que o cadastramento biométrico 

é importante, pois, “além do título 
de eleitor ser uma ferramenta de 
exercício de cidadania, através 
do voto, o eleitor que realizar o 
cadastramento poderá obter futu-
ramente o documento nacional de 
identificação, o DNI, que englo-
bará, a princípio, o RG, CPF e o 
próprio Título de Eleitor”.

Segundo o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), até na 
última quinta-feira (27), dos 
85.446 eleitores barretenses, 
46.042 (53,88%) haviam feito o 
cadastramento biométrico. Em 
Colômbia, dos 5.923 eleitores 
cadastrados, 2.887 (48,74%) 
haviam realizado o cadastro 
biométrico de seu título.

fraude dos holerites

Minerva Foods abre inscrições para curso de seu 
Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência

A Minerva Foods abrirá na próxi-
ma semana as inscrições para a 6ª 
turma do seu Programa de Inclusão 
de Pessoas com Deficiência voltado 
à cidade de Barretos. Os interessa-
dos deverão comparecer ao Centro 
Municipal de Reabilitação de Bar-
retos para realizarem a inscrição, 
entre os dias 1º e 2 de julho, das 
13h30 às 17h30. PÁGINA 05

A Argentina enfrentará o Brasil 
na semifinal da Copa América 2019. 
A bicampeã mundial venceu a Vene-
zuela por 2 a 0, nesta sexta (28), no 
Maracanã, em duelo pelas quartas 
de final da competição, para garantir 
a sua classificação.  Na quinta (27), a 
seleção brasileira eliminou o Paraguai nos pênaltis. Brasil e Argentina vão 
jogar na próxima terça-feira, às 21h30, no Mineirão. Será a primeira vez 
que os dois rivais se enfrentam em um confronto de mata-mata desde a 
final da Copa América 2007, quando a seleção brasileira venceu por 3 a 0.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Membro efetivo da Comissão de Ativi-
dades Econômicas (CAE), da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, o deputado es-
tadual, Alexandre Pereira (Solidariedade), 
participou de reunião extraordinária na 
última terça-feira (25), recepcionando o 
Secretário Estadual da Agricultura e Abas-
tecimento, Gustavo Diniz Junqueira. “Es-
sas reuniões são importantes para que nós, 
deputados, possamos opinar também sobre 
as atividades da secretaria em todas as 
regiões do estado”, esclareceu o deputado.

Dentre as atrações do festival para este sábado, a partir de 9 
horas, está previsto o desfile de mulas pelas ruas da cidade 

com saída do Recinto Paulo de Lima Corrêa

Eleitor pode regularizar título 
gratuitamente no mês de julho

Juíza esclarece importância do cadastro biométrico para os eleitores

Deputado Alexandre Pereira participa de reunião 
entre comissão e secretário estadual da Agricultura

Pedágios têm novos preços 
a partir de segunda-feira

passado e maio deste ano. A 
tabela completa com as tarifas 
foi publicada no Diário Oficial 
desta sexta-feira (28) e estará 
disponível também no site da 
Artesp (Agência de Transporte 
do Estado de são Paulo - www.
artesp.sp.gov.br).

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (cobrança bidirecional)
TEBE
Monte Alto aumenta para   R$ 6,10
Colina aumenta para    R$ 9,10
Pirangi aumenta para    R$ 9,60
TRIÂNGULO DO SOL
Dobrada aumenta para    R$ 8,80
Taiuva aumenta para    R$ 8,10

A Associação Os Indepen-
dentes, promotora da Festa do 
Peão de Barretos, está com 
vagas disponíveis para profis-
sionais da área de segurança 
e bombeiro civil para atuação 
durante o evento, que acontece 
de 15 a 25 de agosto. Para se 
candidatar às vagas, que são 
para ambos os sexos, é ne-
cessário ter mais de 18 anos e 
experiência comprovada. Os 
currículos devem ser entregues 
até o dia 26 de julho na sede 
administrativa do Parque do 
Peão, de segunda a sexta-feira, 
das 14 às 17 horas. Junto com 
o currículo deverão constar 
também o certificado de con-
clusão do curso de segurança 
e bombeiro civil, comprovante 
de residência, certidão negati-
va de antecedentes criminais, 
RG e CPF. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne 17 3321-0000.

geração de empregos

Festa do Peão 
abre contratação 
de segurança e 
bombeiro civil

Nesta sexta-feira (28), o 
Governador João Doria home-
nageou o Ministro da Justiça, 
Sergio Moro, com a Grão-
Cruz da Ordem do Ipiranga, a 
mais elevada honraria do Es-
tado. “Quero dizer, com todas 
as letras e com a força de um 
Governador eleito do Estado 
de São Paulo, a importância 
deste gesto e deste ato. Hoje é o dia de homenagear um patriota”, 
destacou Doria. Na oportunidade, o governador relembrou a ação 
coordenada entre Governo do Estado de São Paulo e o Ministério 
da Justiça, que permitiu a transferência de líderes de uma facção 
criminosa para presídios federais, no início de fevereiro.

Sergio Moro recebe Ordem do 
Ipiranga do governo de São Paulo

Bichinhos de Estimação e mulas estão 
presentes no Festival da Tradição

tradicional Queima do Alho neste 
domingo, último dia do evento. 

A entrada para o Festival 
da Tradição é um quilo de ali-
mento não perecível, mais um 
cupom distribuído pelas lojas 
do comércio conveniadas com 
a Acib, ou dois quilos de ali-

mentos, que serão destinados 
ao Fundo Social de Solidarie-
dade do Município.

Os cupons também dão di-
reito ao sorteio de cinco vales-
compras no valor de R$ 500 
cada um, que serão sorteados 
durante evento.

Argentina vence Venezuela e pega 
Brasil na semifinal da Copa América

O jornal oficial da Prefei-
tura Municipal de Barretos, 
edição online, publicou nesta 
sexta-feira, 28 de junho, novas 
portarias assinadas pelo pre-
feito, Guilherme Ávila, e pelo 
secretário municipal de Admi-
nistração, Sílvio de Brito Ávila, 
demitindo mais 20 servidores 
municipais, possivelmente en-
volvidos no esquema de fraude 
dos holerites premiados. Com 
as novas demissões, sobe para 
65 o número de demitidos, 
de um total de 113 servidores 
envolvidos no esquema. De 
acordo com o secretário muni-
cipal de Negócios Jurídicos, o 
advogado Rodrigo Domingos, 
os processos que estão em an-
damento ou foram finalizados, 
estão sendo encaminhados 
para o Ministério Público,. A 
Procuradoria Jurídica da prefei-
tura também entrará com ação 
para ressarcimento de valores 
desviados aos cofres públicos. 
Segundo informações, alguns 
servidores tiveram suas demis-
sões revogadas. 

Prefeitura 
demite mais 
20 servidores 
por possível 

envolvimento 
na fraude dos 

holerites



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

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

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.
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de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

Clareamento dos dentes

Muito se discute sobre a 
necessidade de preservação do 
mercado de trabalho da Advo-
cacia. Isso se dá não apenas em 
razão do significativo número 
de bacharéis em Direito, mas 
também em decorrência do ra-
zoável contingente de profissio-
nais em atuação e da introdução 
dos mecanismos pertinentes à 
inteligência artificial em meio 
à prática do Direito.

De início é preciso sopesar 
que a preservação do mercado 
de trabalho da Advocacia, an-
tes de se resumir a discussão 
com interesse exclusivamente 
corporativo (e nada haveria de 
errado se o fosse, haja vista a 
legitimidade da OAB em zelar 
pelo exercício de uma vida 
profissional digna aos seus 
integrantes), perpassa pela 
necessária compreensão da 
missão constitucional atribuí-
da aos advogados pelo artigo 
133 da Constituição Federal. 

Ora, em razão da indiscutí-
vel assertiva de que o advogado 
é indispensável à administração 
da Justiça, não se pode perder 
de vista que o referido manda-
mento constitucional traz como 
raiz fundante da sua existência 
a proteção do cidadão, daí por-
que não se pode extrair qual-
quer outro significado desse 
imperativo, senão aquele que 
nos conduz ao reconhecimento 
de que a Advocacia se constitui 
no bastião de defesa de todos 
que integram a sociedade.

Num segundo momento, im-
porta considerar que, diante da 
missão constitucional atribuída 
à Advocacia, jamais se poderá 
abrir mão de sua indispensável 

Se você sofre de mau hálito 
crónico, também conhecido 
como halitose, é importante 
identificar a causa, a fim de 
poder determinar o tratamen-
to adequado. A halitose tem 
muitas causas, dentre as quais:

Consumo de tabaco. Se 
você fuma, deixe de fazê-lo. 
O mau hálito também pode ser 
ocasionado por outros fatores, 
mas o tabagismo é garantia de 
mal hálito. Se já está pronto 
para deixa-lo, peca apoio e con-
selhos a seu médico ou dentista.

O que você coma ou deixe 
de comer. Alguns alimen-

Primeiro, Castro saiu com 
a frase do monge budista, Da-
lai Lama: "Seja gentil sempre 
que possível e sempre é possí-
vel". E seguiu.

O ditado popular "gentileza 
gera gentileza" sempre foi im-
perativo, mas vai muito além 
da reciprocidade. Pesquisas 
no mundo todo indicam que 
existem melhorias reais na 
qualidade de vida daqueles que 
escolhem ser mais amáveis 
com o próximo.

No Reino Unido, descobri-
ram que ser gentil faz com que 
as pessoas produzam endor-
fina, hormônio que funciona 
como um analgésico natural e 
diminui dores. 

Além disso, também foi 
provado que é de grande ajuda 
no tratamento de depressão e 
ansiedade, uma vez que pes-
soas que praticam a gentileza 
passam a ser menos isoladas e 
tornam a simpatia um hábito.

Há, também, estudos que 
confirmam que esses atos po-
dem ser benéficos para o co-
ração e ainda aumentar a 
expectativa de vida, ou seja, foi 
comprovado que a gentileza é 
um dos caminhos para a feli-
cidade, tema esse abordado na 
palestra "O segredo dos vence-

A Secretaria Estadual da 
Educação lançou na última 
quarta-feira (26) o programa 
São Paulo contra as Drogas. O 
programa será estendido para 
toda a rede estadual e inclui 
feiras itinerantes para abordar os 
efeitos das drogas no ambiente 
familiar, palestras, além de 
atividades em sala de aula para 
mostrar histórias reais de jovens 
que abandonaram o vício.

A ação é uma parceria 

Ser gentil é ser feliz
O palestrante motivacional, André Castro, paulistano, passou nesta 

semana alguns apontamentos sobre o ser humano se manter equilibrado, 
para valorizar o amor próprio que, muitas vezes, deixamos de lado

dores: O sucesso é ser feliz".
Desta forma, o palestrante 

e empreendedor André Castro 
concorda com os dados apre-
sentados pelas pesquisas, mas 
também entende que a gentileza 
gera vantagens que vão além da 
saúde. "São atitudes positivas 
que impactam diretamente nos 
benefícios no dia a dia".

"A gentileza é uma forma sim-
ples de trazer coisas boas para si 
e para os outros, como otimismo, 
empatia, senso de coletividade e 
cooperação", explica.

É interessante aplicar as 
diferenças entre ser gentil e ba-
julador. Embora tenham carac-
terísticas que se assemelham, 
o bajulador faz coisas boas por 
conta de interesses próprios, 
algo que a longo prazo é apenas 
desperdício de energia. 

"Ser gentil é um sinal de 

evolução, uma prova de que 
existe algo além dos interes-
ses pessoais mostrando que 
conseguimos nos colocar na 
posição da outra pessoa", 
explica André Castro.

Mas assim como em todas as 
coisas, o equilíbrio é essencial. 
Para o bem ou para o mal, pas-
samos mais tempo focados em 
outras pessoas do que em nós 
mesmos e isso não é saudável. 

A dica do palestrante é ava-
liar com sinceridade o ditado 
"não faça ao outro o que não 
queira que façam com você" e 
se inquietar com alguns pensa-
mentos egoístas, afinal eles são 
prova de amor próprio.

"De uma maneira gentil 
você pode agitar o mundo", 
disse Gandhi. Então, "vá em 
frente na busca da sua melho-
ria contínua e sucesso".

Quais são as causas 
mais comuns do mau hálito?

tos, como o alho, contribuem 
para o mau hálito, mas só de 
maneira temporária. Quando 
absorvidos no fluxo sanguíneo, 
o cheiro é expulsado através da 
respiração, mas os cheiros per-
manecem até que os alimentos 
são processados pelo corpo, 
portanto não há solução rápida.

Boca seca. Se sua boca é 
extremamente seca, não há 
suficiente saliva para arrastrar 
o excesso de partículas e bac-
térias, que podem ocasionar 
um cheiro desagradável se 
acumuladas nos dentes.

Infecções. O mal hálito que 

parece não ter outras causas, 
pode revelar uma infecção em 
qualquer outra parte do corpo. 
Se você sofrer de mau hálito 
crónico e seu odontologista 
não detecta nenhum problema 
bucal, vá para seu médico e 
que lhe façam uma avaliação. O 
mau hálito pode ser um sintoma 
de algumas condições, como 
infecções do trato respiratório, 
sinusites ou bronquites crónica, 
diabetes, ou problemas do fíga-
do e dos rins, portanto é impor-
tante dar atenção ao problema.

A melhor forma de corrigir 
o mau hálito é seguir uma rotina 
de cuidado bucal completa, in-
cluindo a escovação duas vezes 
por dia e uso diário do fio dental, 
para remover os resíduos restos 
de alimentos e bactérias que 
causam o mal hálito. 

Os enxagues bucais somen-
te melhoram o mau hálito por 
breves períodos de tempo e, se 
sofrer de um problema cróni-
co, seu dentista pode sugerir 
um enxague antisséptico para 
manter as bactérias afastadas.

Direitos e tecnologia unidos pelo bem comum
qualificação técnica, o que so-
mente será alcançado por meio 
da adoção de providências de 
valorização da qualidade inte-
lectual de quem pretende servir 
diretamente o cidadão. 

A preservação e o fortale-
cimento do Exame de Ordem, 
como instrumento de proteção 
da sociedade, e a manutenção 
de cursos de aperfeiçoamento 
profissional são essenciais. 

A primeira providência está 
garantida pela própria Constitui-
ção ao destacar a indispensabi-
lidade do Advogado, ou seja, a 
obrigatoriedade de sua presença 
em todas as searas onde se pre-
tenda discutir direitos do cidadão. 

Já a busca da qualificação 
técnica é obrigação da qual 
esta Gestão se desincumbirá 
todos os dias, mediante rea-
lização de palestras e cursos 
em todo o Estado, assim como 
por meio de mecanismos sob 
a responsabilidade da Escola 
Superior de Advocacia (ESA). 

Nesse ponto é importante 
destacar que estamos assegu-
rando aos recém-ingressos nos 
quadros da instituição, nos três 
primeiros anos de inscritos, o 
acesso gratuito a todos os cur-
sos realizados pelo sistema de 
Ensino a Distância (EaD) mi-
nistrados diretamente pela ESA.

De sua vez, nenhum es-
paço público ou privado, por 
maior que seja a demanda de 
trabalho, poderá encarar o uso 
da inteligência artificial como 
substitutivo da inteligência 
humana, tampouco como ins-
trumento para a transformação 
dos direitos do cidadão em 
pratos prontos imutáveis, que 
poderão ser imediatamente 
servidos ou negados, segundo 
a conveniência das vontades 
das assessorias das autoridades, 
como se estivéssemos todos em 
um grande fast-food de direitos.

A tecnologia há de servir 
as pessoas e não o contrário. 
Há de se ter sempre a compre-
ensão de que a sensibilidade 
e a genialidade peculiar às 
pessoas, notadamente nas 
atividades intelectuais como 
a Advocacia, são indispen-
sáveis e insubstituíveis. Por 

isso, a proteção constitucional 
contra a automação (art. 7º, 
XXVII, CF) alcança, pela 
mesma razão da norma princi-
piológica que a sustenta, tanto 
a Advocacia quanto o seu be-
neficiário direto (o cidadão), 
tudo para que a atividade 
advocatícia, indispensável 
à sustentação da defesa dos 
direitos e garantias fundamen-
tais de todos, seja preservada 
em favor da coletividade. 

A salvaguarda dessas 
premissas evita os arroubos 
impiedosos do lucro fácil e 
desmedido de particulares 
que pretendem substituir Ad-
vogados por robôs e também 
a lógica unicamente econo-
micista do Estado, que dá 
atenção apenas às estatísticas 
produzidas com base no seu 
orçamento e no tempo das 
suas respostas, sem qualquer 
preocupação com a qualidade 
e sensibilidade do serviço 
prestado frente às múltiplas e 
imprevisíveis realidades fáti-
cas vividas pelo cidadão.

Do ponto de vista da legis-
lação, o que protege o mercado 
de trabalho da Advocacia é 
a própria Constituição. Do 
ponto de vista ético e moral, 
a proteção é encontrada na 
compreensão e na vigilância 
de todos de que somente com 
a preservação da qualidade dos 
Advogados e da sensibilidade 
e da genialidade humanas é 
que todos sairão vitoriosos.

Em conclusão: cônscia de 
seu dever legal e institucio-
nal, a OAB SP não se furtará 
a adotar todas as medidas 
legítimas e democráticas ao 
seu alcance para preservar o 
mercado de trabalho da Ad-
vocacia discutindo, inclusive, 
as importantíssimas questões 
pertinentes aos honorários e 
salários percebidos pelos Ad-
vogados quando do exercício 
das suas atividades, para a ga-
rantia de uma vida digna àque-
les que receberam a missão 
constitucional de representar 
a maior autoridade de todas 
em um Estado Democrático de 
Direito, que é o cidadão. (foto 
Cristovão Bernardo)

caio augusto silva dos santos
Presidente da OAB SP

Escolas estaduais paulistas terão 
ações de combate às drogas

Projeto em parceria com a Saúde e a Justiça prevê feiras, palestras e demais ativi-
dades que mostram o efeito das drogas na vida do indivíduo e no ambiente familiar

conjunta da Educação com a 
Secretaria de Justiça e Cidada-
nia e a Secretaria da Saúde e 
marcou o Dia Mundial de En-
frentamento das Drogas cele-
brado na quarta-feira passada.

O projeto também contará 
com a participação do Centro 
Paula Souza, por meio de cursos 
das Etec e Fatecs e do Centro 
de Integração Empresa-Escola 
(CIEE), que divulgará oportuni-
dades de estágios como forma de 

mostrar ao jovem as possibilida-
des que ele tem após sair da esco-
la. Além disso, haverá atividades 
em sala de aula com objetivo de 
mostrar histórias reais de jovens 
que saíram das drogas.

Atualmente, São Paulo já 
conta com outras ações de en-
frentamento às drogas, como 
o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (Proerd) 
e o Programa Recomeço e a 
Lei Antiálcool para Menores.
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Bastidores
da Política

Quem quer aproveitar o 
descanso de meio de ano para 
estudar, tem mais de 15 opções 
de curta duração no Senac 
Barretos. Todas estão com 
inscrições abertas e muitas 
delas ainda têm oportunidade 
para bolsas de estudo.

Entre os destaques da área de 
beleza e estética, estão três cursos 
com início em 15/7: Alongamen-
to de Cílios Fio a Fio, Depilação 
Facial com Linha e Massagem 
Estética Modeladora.

Para aqueles que curtem mí-
dias sociais, a dica é Produção 
de Vídeos para Internet, que 
começa em 10 de julho e conta 
com vagas para bolsistas.

Outras opções com bolsas de 
estudo são: Formação em Servi-
dores, Dinâmicas de Grupo com 
Foco em Competências, Lazer 
para a Terceira Idade, Etiqueta 
Social, Cálculos Utilizados na 
Dispensação e Manipulação 
Farmacêutica, Estratégias para 
Elaboração do PPRA, Seguran-
ça no Preparo de Medicamentos 
e Fotografia com celular ou 
câmara compacta.

No segmento de gestão e 
negócios, há Analista Fiscal, 
com início em 10 de julho, além 
de Administração de Conflitos 

Na última segunda-feira 
(24), o Procon-SP, vinculado 
à Secretaria da Justiça e Cida-
dania, reuniu-se com empresas 
que vendem ingressos pela in-
ternet para discutir a cobrança 
da taxa de conveniência.

Para o Procon-SP, a ven-
da de ingressos pela internet 
(seja de pequenos ou grandes 
eventos) traz vantagem ao for-
necedor, uma vez que amplia 

Nesta sexta-feira, 28, a 
Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Barretos realizou 
reunião para dar início à total 
reformulação e modernização 
da Lei Orgânica de Barretos 
e do Regimento Interno do 
Legislativo. São os primeiros 
trabalhos de discussão e análi-
se dos detalhes necessários de 
atualização das duas normas.

O objetivo das reformula-
ções é dar agilidade aos traba-
lhos administrativos e legisla-
tivos da Câmara, obedecendo a 
todas as exigências da Consti-
tuição Federal, além de atender 
às diversas necessidades do 
município, já que todas as leis de 
Barretos estão submetidas à Lei 
Orgânica do Município.

A apresentação das linhas 
gerais de como devem ser 
desenvolvidos os trabalhos de 
modificação foi feita pelo Dr. 
Raul Miguel Freitas de Olivei-
ra, que é consultor e professor 
de graduação e pós-graduação 
de Direito Administrativo, 

Legislativo definiu comissão representativa durante recesso parlamentar - A Câmara 
Municipal de Barretos definiu a comissão representativa durante o recesso parlamentar. 

Almir Neves (PSDB), Lupa (DEM) e Euripinho Naben (PDT) terão como funções atender ao 
público e representar a Câmara em eventos externos durante o mês de julho. Neste período, os 
serviços administrativos prosseguem normalmente.

CPI do Instituto de Previdência - Os vereadores Raphael Dutra (PSDB), Euripinho 
Naben (PDT) e Aparecido Cipriano (PP), foram nomeados para atuarem na CPI do Insti-

tuto de Previdência.  Os três vereadores irão investigar o desvio de mais de R$ 2 milhões da 
autarquia e a real situação financeira do instituto.  Seguindo a proporcionalidade partidária, 
os vereadores do DEM, Otávio Garcia e Lupa, foram convidados, mas renunciaram. A CPI 
terá 120 dias, contados a partir de 18 de junho (ou seja, 18 de outubro) para a conclusão 
dos estudos e formalização dos trabalhos. O período pode ser prorrogado, uma única vez, 
por mais 60 dias (ou seja, 18 de dezembro).

Ecopontos recebem toneladas de resíduos da construção civil por mês - Em Barretos a 
população conta com cinco Ecopontos, unidades de apoio para deposição de resíduos da 

construção civil e volumosos (móveis e galhos) limitados a um metro cúbico por pessoa, não 
sendo permitida a descarga de qualquer outro tipo de material, incluindo o lixo comum que tem 
a coleta disponível. As unidades são coordenadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente e estão divididas estrategicamente nos bairros Nadir Kenan, Califórnia, Chris-
tiano Carvalho, Exposição e Santa Cecília. Agora, um outro Ecoponto pode ser criado, devido a 
uma solicitação feita pelo vereador João Roberto dos Santos, João Mulata, no bairro Nogueira, 
mais precisamente no local da antiga Urca. O objetivo é minimizar as ocorrências de depósito 
irregular destes entulhos em locais inadequados para o descarte, pois, é proibido descartar estes 
materiais em terrenos baldios e áreas de preservação ambiental.

Prefeitura recupera R$ 453 mil dos R$ 11 milhões desviados na fraude dos holerites - Dos 
cerca de R$ 11 milhões que foram desviados dos cofres da prefeitura de Barretos, através 

da fraude dos holerites premiados, foram recuperados R$ 453 mil, que foram devolvidos pelos 
servidores que participaram do esquema, segundo o secretário municipal de Negócios Jurídicos, 
o advogado Rodrigo Domingos. Segundo ele, dos 113 servidores envolvidos, 11 devolveram 
valores. Segundo o secretário, a devolução não inocentou os servidores. Dos servidores envol-
vidos no esquema e demitidos, alguns apresentaram recursos.

Senac Barretos oferece cursos 
de férias em diversas áreas

Capacitações começam em julho e vão até o início de agosto
e Finanças para não Financei-
ros, ambos em 15 de julho.

Com o objetivo de aper-
feiçoar profissionais para que 
promovam mudanças em suas 
instituições, visando a inclusão 
de pessoas com deficiência em 
todas as etapas e modalidades 
de ensino, há o curso O Edu-
cador e a Educação Inclusiva, 
marcado para 15 de julho.

Na mesma data, Concierge: 
o diferencial no atendimento ao 
cliente se propõe a preparar o 
aluno para exercer a atividade de 
concierge em empreendimentos 
hoteleiros, propondo um rela-
cionamento ético, diferenciado e 
personalizado para seus hóspedes.

Já para os interessados na 
área de saúde e bem-estar, as 
pedidas são: Avaliação da Com-
posição Corporal, destinado a 
profissionais ou estudantes de 
nutrição, educação física ou áreas 
relacionadas à avaliação corporal; 
e Massagem Indiana de Solo, téc-
nica milenar que alia manobras e 
alongamentos para proporcionar 
alinhamento postural e revitaliza-
ção do corpo do paciente. 

Para se inscrever ou obter 
mais informações sobre qualquer 
um dos cursos de férias citados 
e participar do processo seletivo 
de bolsas de estudo, basta acessar 
o Portal Senac: www.sp.senac.
com.br/barretos.

Mesa Diretora da Câmara prepara 
modernização de legislação

Comissão deve realizar trabalhos para reformulação 
e modernização da Lei Orgânica e Regimento Interno

Ambiental Municipal e Urba-
nístico da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo 
(USP), Campus Ribeirão Preto.

Além de servidores da Câ-
mara, participaram da reunião 
os vereadores João Roberto dos 
Santos "João Mulata" (presi-
dente); Aparecido Cipriano (vi-
ce-presidente); Luiz Umberto 
de Campos Sarti "Kapetinha" 
(1º secretário) e Betim da Co-
munidade (2º secretário).

Como as modificações são 
extremamente complexas, de-
verá ser formada uma comissão 
composta por vereadores e 
servidores da Câmara. A par-

ticipação, orientação e apoio 
de representantes da USP será 
feita por meio de convênio com 
o Legislativo de Barretos. Os 
trabalhos incluem desenvol-
vimento de estudos, apresen-
tações de propostas e debates, 
seguindo legalmente um plano 
normativo de trabalho.

A previsão é de seis meses 
de estudos, com possibilidade 
de finalização em tempo me-
nor. Após todas as formulações 
e apresentações dos novos 
textos, as duas propostas ainda 
serão debatidas e votadas por 
todos os vereadores no Plená-
rio da Câmara Municipal.

Procon-SP quer que empresas justifiquem a cobrança da 
taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet

o universo de venda e a velo-
cidade da comercialização. Já 
para o consumidor, apesar de 
ter a facilidade da compra, há 
uma onerosidade excessiva.

“Cumprindo a missão de 
defender o consumidor e equi-
librar o mercado, nós chama-
mos as empresas para expor 
o nosso posicionamento e 
também ouvir os argumentos 
do setor”, afirmou Fernando 

Capez, diretor executivo.
Os representantes das em-

presas tiveram a oportunidade 
de expor à diretoria da fundação 
o seu ponto de vista com relação 
à cobrança, defendendo que esta 
deve ser transparente e feita se-
paradamente do ingresso.

As empresas  deverão 
apresentar num prazo de dez 
dias (até a próxima quin-
ta-feira, 4 de julho) dados 
técnicos e econômicos que 
demonstrem e fundamentem 
a taxa de conveniência. Com 
base nestes documentos, o 
Procon-SP irá avaliar quais 
medidas serão adotadas.

Na ocasião, foi apresentado 
resultado da pesquisa realizada 
pelo Núcleo de Inteligência e 
Pesquisas da Escola Paulista 
de Defesa do Consumidor do 
Procon-SP, sobre a percepção 
do consumidor com relação à 
taxa de conveniência.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (1º/07) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE PESSOAL

CONTADOR
CORRETOR DE IMÓVEIS

DESENHISTA PROJETISTA
DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS

EDUCADOR SOCIAL
EMPREGADA DOMÉSTICA DIARISTA

FUNILEIRO DE AUTOS
MARCENEIRO

MECÂNICO DE AUTOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO
MOTORISTA DE CAMINHÃO

PINTOR INDUSTRIAL
PROMOTOR DE VENDAS / VENDEDOR

PROTÉTICO DENTÁRIO
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

SERRALHEIRO
SOLDADOR

SOLDADOR MONTADOR
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO

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

A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento do Estado de 
São Paulo notificou proprietá-
rios de 364.155 veículos que 
apresentam débitos do Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA). 
Os débitos são referentes ao 
exercício de 2019 de veículos 
com finais de placa 1 e 2 e 
também de remanescentes dos 
exercícios de 2014 a 2018. A 
relação foi publicada no Diário 
Oficial do Estado da última 

quarta-feira (26).
A Fazenda enviará ao do-

micílio tributário de cada 
proprietário um comunicado 
de lançamento de débitos de 
IPVA. O aviso traz a identifi-
cação do veículo, os valores 
do imposto, da multa inci-
dente (20% do valor devido) 
e dos juros por mora, além de 
orientações para pagamento 
ou apresentação de defesa.

O lote de notificações reú-
ne 367.329 débitos (cada veí-

culo pode ter débito em mais 
de um exercício) que totalizam 
R$ 404.691.227,80.

O contribuinte que receber 
o comunicado de lançamento 
de débito tem 30 dias para 
efetuar o pagamento da dívida 
ou efetuar sua defesa. O pró-
prio aviso traz as orientações 
necessárias para a regulari-
zação da situação, incluindo 
a localização do Posto Fiscal 
mais próximo do endereço do 
proprietário do veículo.

A 75ª pesquisa do Indicador 
de Atividade da Micro e Pe-
quena Indústria de São Paulo, 
referente ao mês de maio, rea-
lizada pelo Instituto Datafolha 
e encomendada pelo Sindicato 
das Micro e Pequenas Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Simpi), aponta que o Índice de 
Contratação e Demissão, que 
mede o fluxo de emprego de 
100 a 200 pontos, voltou a cair 
e ficou abaixo de 100 pontos. 
Vale ressaltar que quanto mais 
próximo da pontuação máxima, 
menos são as demissões.

A pesquisa também mostra 
que apenas 32% das MPI's acre-
ditam em melhora na situação 
econômica do Brasil. O resultado 
de maio é o mesmo registrado no 
período pré-eleitoral de setembro 
de 2018 e, também, mostra que 
64% dos empresários afirma-
ram que a crise ainda é forte, 
afeta muito os negócios e não 
dá para prever quando a econo-
mia voltará a crescer.

Um levantamento realizado 
pelo Ministério da Saúde, com 52 
mil pessoas, aponta que um em 
cada cinco brasileiros admite usar 
o celular enquanto dirige (19,3%). 
Trafegar acima da velocidade 
permitida, por exemplo, é uma 
infração admitida por 11,4% dos 
entrevistados, enquanto a combi-
nação direção e álcool foi mencio-
nada por 5,3% das pessoas.

Segundo o Denatran, entre 
janeiro e março deste ano, foram 
mais de 382,3 mil multas por 
uso de celular ao volante em 

Os contratos de locação 
residencial em andamento com 
aniversário em julho e correção 
pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado), medido 
pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), poderão ter seus valo-
res atualizados em 6,51%.         

O IGP-M é eleito como um dos 
principais indicadores para reajus-
tes contratuais por ser divulgado 
ainda dentro do mês de referência. 

A variação mensal de 0,80% 
no mês de junho fecha o compor-
tamento dos preços no período 

Pesquisa com micro e 
pequenas indústrias aponta 
crescimento do desemprego

Para o presidente do Sindica-
to da Micro e Pequena Indústria, 
Joseph Couri, as altas taxas de 
demissões acabam refletindo no 
aumento das inadimplências, 
pois, com o impacto da crise 
econômica, as demandas de tra-
balho diminuem e o empresário 
acaba ficando sem dinheiro para 
pagar colaboradores, fornecedo-
res, impostos, energia elétrica, 
insumos, matéria-prima e mão 
de obra, entre outros. 

"Nós estamos com alerta de 
sinal amarelo ligado em relação 
ao crescimento do desemprego 
no país e isso gera consequências 

como a inadimplência e a falta 
de expectativa do crescimento 
da economia. Devido ao atual 
cenário econômico, a micro e pe-
quena indústria está se sentindo 
insegura, sem dinheiro para pa-
gar suas dividas'', explica Couri.

A PesquisA
O Indicador de Atividade 

da Micro e Pequena Indústria 
de São Paulo, encomendado 
pelo Simpi e efetuado pelo Da-
tafolha, é reconhecido como 
sinalizador de tendência. É 
importante salientar que 42% 
das MPIs de todo Brasil estão 
em de São Paulo.

Fazenda notifica proprietários de 367 mil veículos 
finais de placa 1 e 2 com débitos de IPVa

Débitos do imposto de 2014 a 2019 somam cerca de R$ 405 milhões

20% dos brasileiros admitem 
usar o celular ao dirigir

todo o Brasil. O crescimento foi 
de 24% em relação ao mesmo 
período de 2018. De acordo com 

o departamento, o uso do celular 
ao volante aumenta em 400% o 
risco de acidentes.

aluguel residencial com 
aniversário em julho avança 6,51%

Essa é a variação acumulada em 12 meses do IGP-M, 
indicador que corrige a maior parte dos contratos de locação

de 12 meses compreendido entre 
julho de 2018 a junho de 2019.

 Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação) di-
vulga fator de atualização que, 
neste caso, será de  1,0651. 

Por exemplo: para atualizar 
um aluguel de R$ 1.500,00 que 
vigorou até junho de 2019, multi-
plica-se R$ 1.500,00 por 1,0651. 
O resultado de R$ 1.597,65 cor-
responde ao valor do aluguel de 
junho, a ser pago no final do mês 
de julho ou no início de agosto.
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anuncie

Os Quitutes da dulce

A Minerva Foods, líder em 
exportação de carne bovina 
na América do Sul e uma das 
maiores empresas na produção 
e comercialização de carne in 
natura e seus derivados no Bra-
sil, abrirá na próxima semana 
as inscrições para a 6ª turma 
do seu Programa de Inclusão 
de Pessoas com Deficiência 
voltado à cidade de Barretos. 

Os interessados deverão 
comparecer ao Centro Munici-
pal de Reabilitação de Barretos 
(na Via Conselheiro Antônio 
Prado, número 1.400) para re-
alizarem a inscrição, portando 
documento e laudo médico, 
entre os dias 1º e 2 de julho, 
das 13h30 às 17h30.

Para participar, é necessá-
rio que o candidato tenha 18 
anos ou mais e disponibilidade 
para realizar o curso no perío-
do da tarde. As inscrições de-
vem ser feitas presencialmente 
com a apresentação de RG, 
CPF, e laudo médico atual e 

Com o objetivo de debater 
os desafios e oportunidades 
para criar um ecossistema 
local de inovação baseado em 
tecnologia e novos negócios, 
será realizado o Encontro de 
Inovação na próxima quinta-
feira (4), às 19 horas, em Bar-
retos. O evento será realizado 
pelo Sebrae-SP em parceria 
com a NetBarretos e as inscri-
ções são gratuitas.

A programação inclui pai-
néis temáticos e apresentação 
de cases de startups locais 
para debater a importância 
da criação de um ecossistema 
digital de fomento, incentivo 
e criação de novos negócios.

Segundo o analista de 
negócios do Sebrae-SP, Gui-
lherme Sanchez, será uma 
oportunidade para conhecer 
o que está sendo feito na 
região e interagir com outros 
participantes do ecossistema 
de inovação.

O encontro será realizado 
no Sebrae-SP, localizado na 
rua 14 entre avenidas 15 e 17, 
nº 735, ao ldo dos Correios, 
no centro. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas 
no site https://bit.ly/2X4JXrh

Interessados em participar do processo seletivo para a 6ª 
turma do curso gratuito, em Barretos, devem se inscrever entre 

os dias 1 e 2 de julho, no Centro Municipal de Reabilitação

IngredIentes
(Usar como medida copo de requeijão ou xícaras de chá)
1 copo de farinha de milho em floco pré cozido
1 copo de fubá fino
½  copo de óleo
5 ovos inteiros
½ copo de queijo comum ralado (opcional)
1 copo de açúcar cristal
1 /2 colher (de chá) de sal
1 colher (de sopa) de fermento em pó para bolo
1 copo de leite integral natural
OBs.: se gostar pode antes de levar ao 
forno polvilhar  canela em pó com açúcar 
se o bolo não for  usar o queijo ralado.
PreParO 
Colocar no liquidificador os ovos, leite, 
óleo e açúcar, e bater um pouco. Depois 
vá acrescentando o restante dos ingre-
dientes e batendo devagar. Por último, 
acrescente o fermento em pó. Untar uma 
forma grande de furo ao meio com man-
teiga e  enfarinhar. Colocar a massa do 
bolo e levar para assar em forno de 180°C 
por 35 minutos. Desenformar depois de 
frio. Bom apetite!!!

Bolo de farinha de milho em 
floco pré cozido com fubá

Minerva Foods abre inscrições para curso de seu 
Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência

Encontro de Inovação será realizado em Barretos

devidamente identificado pela 
Classificação Internacional de 
Doenças (CID).

O Programa de Inclusão 
de Pessoas com Deficiência 
é uma iniciativa da Minerva 
Foods para capacitação de 
profissionais, de acordo com 
as necessidades do mercado 

de trabalho. 
Em parceria com a prefeitura 

de Barretos, desde 2016, a em-
presa inaugurou duas salas de 
aula, construídas no Centro Mu-
nicipal de Reabilitação Solange 
Lana de Ávila, para a realização 
de cursos gratuitos voltados a 
pessoas com deficiência.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Quando algo ruim acontece você tem três 
escolhas: deixar isso definir você, deixar isso destruir você

ou fazer isso te deixar mais forte.

Um cardápio que carrega 
história e tradição. A Queima 
do Alho, criada pelos peões de 
boiadeiro para poder alimentar o 
grupo no estradão, é mantida pela 
organização da Festa do Peão de 
Barretos, que além de realizar 
o tradicional concurso também 
oferece aos visitantes a oportu-
nidade de consumir o prato.

Durante a 64ª edição do 
evento, que acontece de 15 a 25 
de agosto, o cardápio que é com-
posto por arroz carreteiro, feijão 
gordo, carne na chapa e paçoca 
de carne, será comercializado no 
Ponto de Pouso, mesmo local 
onde é realizado o concurso.

Nos dias 17, 24 e 25, a Quei-
ma do Alho será servida no 
almoço (das 12 às 15 horas) e 

Se os brinquedos que tem 
uma vida secreta estão fazen-
do muito sucesso nas telonas 
do Centerplex com Toy Story 
4, eles ganham companhia a 
partir dessa semana. Mônica, 
Cebolinha, Cascão, Margarida 
e toda a turminha do bairro do 
Limoeiro chegam ao cinema 
do North Shopping Barretos, 
com a boneca do terror Anabelle e os cães, gatinho, passarinhos, 
ratinhos e outros bichos do Pets 2. Sala 01 - TURMA DA MÔNICA 
LAÇOS - NACIONAL: ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 97minutos. 
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h30 - 15h45 - 20h30. 
Sala 01 - ANNABELLE 3 - DUBLADO: TERROR - Livre - Duração: 
109 minutos. Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h. Sala 
02 - TOY STORY 4 - DUBLADO: ANIMAÇÃO  - Livre - Duração: 100mi-
nutos. Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h45 - 19h. Sala 
02 - PETS 2 - DUBLADO: ANIMAÇÃO  - Livre - Duração: 86minutos. 
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 17h.

O Museu Ruy Menezes 
estará sediando até o dia 14 
de julho, uma exposição de 
trabalhos da artista plástica 
barretense, Bia Caiel. A 
mostra tem entrada gratuita. 
São 12 obras em óleo sobre 
tela, alguns utilizando textu-
ras e outros componentes 
escolhidos pela artista, que 
revisita a própria trajetória, 

ao longo de anos de trabalhos e experimentação. “São ilustrações que 
representam um pouco do que eu gosto de fazer”, explicou Bia Caiel.

Cumprindo a programação da 
agenda mensal dos amantes de 
choro na cidade, o Grupo Escorre-
gando se apresenta no Museu Ruy 
Menezes, na avenida 17, Praça 
Francisco Barreto, centro, neste 
domingo (30), às 10 horas, em 
mais uma edição do projeto Cho-
rinho no Museu. A programação 
tem entrada gratuita. O evento, 
que vem atraindo um público cada 
vez maior e mais exigente, é uma 
iniciativa da Prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Cultura. O Chorinho no Mu-
seu tem como proposta oferecer 
uma opção cultural de lazer e ao 
mesmo tempo proporcionar uma 
sessão de conhecimento acerca 
desse ritmo musical genuinamente 
brasileiro. O Grupo Escorregando 
é formado Breno Cezar (clarinete), 
Cesar Juliani (pandeiro e produ-
ção), Euvaldo Lacerda (violão), 
Glauber Juliani (bateria), Felipe 
Moraes (bandolim), Leandro Car-
valho (violão de sete cordas) e 
Paulo Floriano (tuba).

O músico Guilherme Tenório coman-
dou a noite de abertura do Festival da 
Tradição, com lançamento do seu primei-
ro DVD “Guilherme Tenório – Violeiro e 
Cantador”, no palco principal do evento, 
no Recinto Paulo de Lima Corrêa. O show 
trouxe três canções inéditas de composi-
ções do cantor: Estouro de Boiada, Amor 

Viola e Você, Paixão sem Fim, além de regravações de grandes clás-
sicos da música sertaneja e raiz. Guilherme Tenório tem ligação forte 
com a cidade de Barretos. Já se apresentou por mais de 10 anos na 
Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos e escolheu a primeira edição 
do Festival da Tradição para celebrar esse importante momento em 
sua carreira. Para o cantor, o lançamento no palco do recinto foi motivo 
de grande alegria. “Já estive por vários anos na cidade e agora posso 
lançar meu primeiro DVD no palco de uma grande festa que nasce no 
berço da cultura caipira na cidade”, comentou.

O ator e modelo Heberto Rodri-
gues, paulista que vive na capital, 
foi escolhido pela organização do 
Concurso Mister Eco Brazil para re-
presentar nosso país, de 18 a 24 de 
novembro, na Espanha, no Concur-
so Miss & Mister Model Mediterrâneo 
Global. Vencendo na Espanha, ele 
sucederá a Yosmany Larrea Rodri-
guez, representante da cidade de 
Roma, Itália, que recebeu no ano 
passado o título de Mister Model 
Mediterrâneo Global Internacional 
2018. O evento chega a sua quarta 
edição e será realizado na cidade 
de Lérida, na Catalunha. Neste ano, 
Heberto foi eleito Mister Eco São 
Paulo 2019, aqui em Barretos.

O Sebrae-SP promoveu uma missão 
internacional para a Summer FancyFood 
Show, um dos maiores eventos do mundo 
no segmento de “specialtyfood”, que são 
produtos posicionados como gourmet e 
orgânicos. Roberta Trevisan, da Dona 
Baunilha de Barretos, fez parte do grupo. O 
evento aconteceu no centro de exposições 
Jacob Javits Center em Nova York, EUA, 
reunindo os maiores produtores, comprado-
res e empresários do setor de alimentação 
do mundo, num total de 2,6 mil expositores 
e mais de 50 países. De acordo com a pro-
prietária da Dona Baunilha, a feira é uma 
experiência enriquecedora. “Foi uma experiência muito rica para poder 
agregar ou ajudar a reformular os nossos estabelecimentos”.

Neste sábado (29), às 20 horas, no 
Recinto Paulo de Lima Correa, a Orques-
tra de Viola Rio Pardo, de Jardinópolis, faz 
um concerto ao ar livre no 1º Festival da 
Tradição de Barretos, evento de iniciativa 
da prefeitura, ACIB (Associação Comer-
cial e Industrial de Barretos) e Associação 
Os Independentes.  Premiada com títulos 
de reconhecimento cultural, ajuda humani-
tária internacional, moções de aplausos e 
reconhecimento pelo poder Legislativo, a 
Orquestra de Viola Rio Pardo apresentará 
em Barretos, sob a regência do maestro 
Cássio Fonseca, repertório com clássicos 
do cancioneiro caipira na forma instrumental, como “Menino da Porteira” 
e “Saudade da Minha Terra”.  Segundo Fonseca, será uma apresenta-
ção marcante para o público e a orquestra. “Com certeza teremos uma 
experiência muito gratificante, pois nosso lema é sempre preservar a 
cultura e a tradição caipira do interior de São Paulo”, antecipou.

O criador de cavalos, Gláu-
cio Nascimento, vem de uma 
família com pai e avô tropeiros. 
A paixão pelas viagens no lom-
bo dos animais esteve em toda 
sua criação e hoje é parte da 
sua vida. No dia 1º de junho, o 
aventureiro deu início ao projeto 
"Resgatando a Tradição", uma 
viagem de 1900 quilômetros, 
no lombo de mulas, que teve 
como ponto de partida a cidade 
de Cruz Alta, no Rio Grande do 
Sul, e tem como destino a Festa 
do Peão de Barretos.

Acompanhado de quatro 
mulas, ele vai revezando os 
animais durante a viagem e se-
gue acompanhado do irmão que 
conduz um caminhão de apoio 
com ração, feno e água para os 
animais. O pouso da equipe é 
sempre em fazendas e proprie-
dades rurais pelo caminho. 

"Viajamos em média 45 

Jornada resgata a tradição dos tropeiros e começou em 
Cruz Alta no Rio Grande do Sul (Foto: Arquivo Pessoal)

Adesões custam R$ 40,00 
para consumo à vontade
(Foto: André Monteiro)

Orquestra de Viola Rio Pardo é atração 
deste sábado no Festival da Tradição

Chorinho no 
Museu acontece 

neste último 
domingo de junho

Paulista 
representará 
o Brasil no 

Mister Model 
Mediterrâneo 

Global na Espanha

Turma da Mônica – Laços, Annabelle 3 e 
Pets 2 no Centerplex North Shopping

Obras de Bia Caiel estão em 
exposição no Museu Ruy Menezes

Empresária de Barretos participa de um dos 
maiores eventos de alimentação do mundo

Guilherme Tenório lança seu primeiro DVD

aventureiro viaja 1900 
quilômetros de mula até Barretos

quilômetros por dia, seguindo 
as estradas em terra com indi-
cação dos moradores locais. 
A receptividade que temos 
recebido está me surpreen-
dendo. É a força da história do 
tropeirismo que está tocando 
os corações das pessoas por 
onde passamos. Tem sido uma 
experiência linda e gratifican-
te", afirmou Nascimento.

Esta semana a aventura se-

gue pelo estado do Paraná e a 
expectativa é que a chegada em 
Barretos aconteça na semana da 
Festa do Peão de Boiadeiro, que 
acontece de 15 a 25 de agosto. 
"Se Deus quiser vamos chegar 
para comemorar essa linda festa 
e cumprir o intuito da nossa jor-
nada que é resgatar a importân-
cia da tradição dos tropeiros que 
foram grandes desbravadores do 
nosso país", afirmou.

Queima do alho tem espaço temático e é preparada fiel 
à tradição para visitantes da Festa do Peão de Barretos

nos dias 17, 18, 23 e 24 no jantar 
(das 19 às 22 horas). O valor é R$ 
40,00 por pessoa para consuma-
ção à vontade. Os ingressos são 
vendidos no local, com uma hora 
de antecedência. Crianças com 
até 10 anos de idade não pagam.

O Ponto de Pouso é total-
mente tematizado, relembrando 
as raízes sertanejas e preservan-
do a tradição. Os turistas podem 
conhecer os apetrechos utiliza-
dos antigamente para o preparo 
da comida dos tropeiros, uma 
legítima "venda", muito comum 
no interior, além do toque do 
berrante. Mais informações pelo 
site www.independentes.com.
br ou telefone (17) 3321-0000.

O cOncursO
O tradicional Concurso da 

Queima do Alho acontecerá no 
dia 18 de agosto, também no Ran-
cho Ponto de Pouso, no Parque 
do Peão. Comitivas de diversas 
partes do país disputam o título. 
Um corpo de jurados especiali-
zado prova e vota nas melhores 
preparações e também avaliam a 
fidelidade ao sabor e aos costumes 
de cada comitiva. O Concurso é 
exclusivo para convidados.
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Semanalmente, cerca de 
60 pacientes são atendidos 
no Ambulatório de Curativos 
Especiais, em busca de trata-
mentos, tais como curativos de 
úlceras varicosas, lesões por 
pressão, úlceras diabéticas, úl-
ceras decorrentes de traumas, 
lesões vasculares, entre outras.

Desde 19 de junho de 2015, 
quando foi implantado o Am-
bulatório de Curativos Espe-
ciais, a prefeitura de Barretos 
aumentou cerca de três vezes 
mais o investimento em mate-
riais de curativos, cerca de R$ 
2 milhões de reais por ano.

“Através deste investi-
mento na compra de materiais 
para curativos foi possível 
ofertar tratamento, produtos e 
tecnologias de melhor quali-
dade como hidrofibra alginato 
de cálcio e espuma de poliu-
retano com prata”, ressaltou o 
secretário de Saúde, Alexan-
der Stafy Franco.

Segundo o secretário, o 

Para garantir a segurança 
de crianças e jovens, o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) re-
aliza, a cada semestre, a vis-
toria dos veículos utilizados 
para o transporte escolar. 

Em Barretos, o serviço 
começa na próxima segun-
da-feira, 1º de julho. Os pro-
prietários podem dar entrada 
na documentação até o dia 12 
de julho. As vistorias serão 
realizadas nos dois últimos 
sábados do mês, 20 e 27 de 
julho, de acordo com o final 
da placa do veículo.

Os responsáveis por veícu-
los de transporte escolar de-

A secretária municipal 
de Educação, Valéria Recco, 
confirmou que, conforme o 
estabelecido pelo calendário 
escolar, o Ensino Fundamen-
tal, a Educação Infantil e a 
Educação de Jovens e Adul-
tos estarão em recesso no pe-
ríodo de 12 a 28 julho. 

No período de recesso, as 
secretarias das escolas funcio-
narão normalmente das 8 às 16 
horas. O Cemei Mãe Comerci-

Detran.SP inicia vistoria semestral do transporte escolar de Barretos
Inspeções serão realizadas de acordo com 

o final da placa; procedimento é necessário para 
verificar a segurança dos veículos

REGRAS
Além dos equipamentos de segurança, o veículo destinado ao 

transporte escolar deve ter a pintura de faixa horizontal com a ins-
crição "ESCOLAR" e um cronotacógrafo (equipamento que mede 
velocidade e tempo de percurso).

O transporte escolar também deve ter lanternas de luz branca, 
fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dian-
teira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira.

O extintor de incêndio deve ser com carga de pó químico seco ou 
de gás carbônico de quatro quilos, fixado na parte dianteira do com-
partimento destinado a passageiros. Em caso de acidentes, o veículo 
deve ter dispositivos próprios para a quebra ou remoção de vidros.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para realizar a vistoria é necessário apresentar os documentos 

listados abaixo (original e cópia):
- Documento de identificação pessoal, CPF e comprovante de en-
dereço do proprietário do veículo;
- CNH na categoria D, com a observação de condutor de transporte escolar;
- Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);
- Laudo da revistoria semestral de veículos de transporte escolar;
- Requerimento para uso de veículo em transporte escolar (original, 
preenchido e assinado)  adquirido no site do Detran;
- Pagamento: Vistoria semestral de veículos de transporte escolar (taxa 
GARE, recolhida pelo CPF/CNPJ do proprietário do veículo): R$ 145,92.

DATA PARA REALIZAÇÃO DAS VISTORIAS
20 DE JULHO: Veículos de placas com final 1 a 5, respeitando a seguin-

te ordem: Veículos placa final 1 – 8h. Veículos placa final 2 – 9h. Veículos 
placa final 3 – 10h. Veículos placa final 4 – 11h. Veículos placa final 5 – 12h

27 DE JULHO: Veículos de placas com final 6 a 0, respeitando a seguin-
te ordem: Veículos placa final 6 – 8h. Veículos placa final 7 – 9h. Veículos 
placa final 8 – 10h. Veículos placa final 9 – 11h. Veículos placa final 0 – 12h

vem procurar o posto do De-
tran.SP Barretos, localizado 
no North Shopping Barretos 
(dentro do Poupatempo) para 
entregar a documentação. O 
horário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas, e aos sábados, das 8 
às 12 horas. Já a vistoria será 
realizada no posto localizado 
na Rua Atair do Nascimento, 
nº 500 (pátio do Departamen-
to de Trânsito de Barretos).

A taxa de vistoria semes-
tral de veículos de transporte 
escolar (recolhida pelo CPF/
CNPJ do proprietário do 
veículo) tem o valor de R$ 
145,92 e pode ser paga no 

banco ou caixas eletrônicos. 
O veículo tem de estar regis-
trado no Detran.SP na catego-
ria “aluguel” e, no município 
como “destinado ao transpor-
te escolar”. As autorizações 
serão revalidadas no momen-

to da vistoria, se os veículos 
estiverem em ordem.

O Detran.SP ressalta que a 
prefeitura é quem fornece o al-
vará (licença) que permite ao ve-
ículo atuar no ramo de transpor-
te escolar. Por isso, os motoristas 
devem se atentar às exigências 
municipais para o exercício da 
atividade comercial.

ambulatório de Curativos 
tem investimentos triplicados 

pela prefeitura de Barretos

sucesso do ambulatório é 
comprovado através de his-
tórico de pacientes que, há 
mais de 35 anos, estavam 
com feridas abertas. “Após 
tratamento no Ambulatório 
de Curativos Especiais tive-
ram a cicatrização de suas 
lesões”, apontou o secretário.

O Ambulatório de Curati-
vos Especiais funciona na Uni-
dade de Saúde “Médico Milton 
Amêndola” no bairro América, 

localizada na avenida Sacadura 
Cabral, sem número, entre as 
ruas 44 e 46 . O atendimento 
acontece na terça e quarta-fei-
ra, das 7 às 11 horas.
CURATIVO DOMICILIAR

A população também tem à 
disposição o serviço de cura-
tivo domiciliar, que é ofereci-
do a pacientes atendidos pelo 
Programa Melhor em Casa, 
que possuem dificuldade de 
locomoção ou acamados. 

recesso escolar da rede municipal 
acontece de 12 a 28 de julho

ária manterá atendimento nor-
mal às crianças das 8 às 18h30.

De acordo com a secretá-
ria, no período de recesso es-
colar, o trabalho para oferecer 
o que há de melhor para os 
alunos não vai parar. “Tere-
mos formações para todos os 
profissionais, incluindo me-
rendeiros, professores, ACDs, 
cuidadores e diretores”, disse. 

Segundo ela, nos dias 24 e 25 
de julho, no auditório da FACISB 

(Faculdade de Medicina) Doutor 
Paulo Prata, será realizado um 
Workshop com Material Anglo, 
“uma capacitação direcionada a 
todos os profissionais de Educa-
ção Infantil e Fundamental 1 e 
2”, ressaltou a secretária.
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Esportes

PASSARELA 
PRA VOCÊ 

PASSAR POR ELA
A ação educativa, que 

aconteceu em Barretos na 
última quarta-feira (26), 
contou com a distribuição 
de material educativo, kit 
com lanche e orientação aos 
ciclistas e pedestres sobre 
os riscos que envolvem a 
travessia na rodovia. A ação 
realizada pela Concessionária 
de Rodovias TEBE, contou 
com a parceria da Polícia 
Militar Rodoviária e com 
apoio da ARTESP (Agência 
Reguladora de Transportes 
do Estado de São Paulo), 
com orientação aos usuários a 
utilizarem passarela, que fica 

no trecho urbano da Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 424, em Barretos. A equipe da TEBE orientou os 
usuários sobre a importância do uso da passarela e sobre os riscos que envolvem a travessia de ciclistas e 
pedestres pela rodovia. Também foi distribuído material educativo visando à conscientização dos usuários 
sobre a prevenção de atropelamentos, principalmente, no perímetro urbano. Passaram pelo local em torno 
de 200 pessoas que receberam um kit lanche na passarela. Na ação da passarela, o gerente de operações 
da TEBE, Fernando dos Santos, o pedestre Hélcio, a ciclista Patrícia e o Cabo PM Luiz.

O 1º Open Barretos 
de Jiu-jitsu, realizado 
no dia 9 de junho no 
Rochão, em Barretos, 
reuniu as principais 
academias da região. 
Na oportunidade, o 
atleta João Zaiden con-
quistou três medalhas, 
sendo campeão nas 
categorias peso e abso-
luto. Na categoria faixa 
preta adulto (acima de 
90 kg) conquistou o 
primeiro lugar e conti-
nua isolado no ranking 
com nove pontos. Já na categoria faixa preta adulto absoluto, Zaiden está em primeiro lugar no 
ranking com nove pontos, seguido de Devani Batista (Gracie Barra) com cinco pontos e Ricardo 
Da Silva Nogueira (Aliança) com três pontos.

O Campeonato Municipal de Futsal definiu na última terça-feira (25), as equipes semifina-
listas, quando foram disputados quatro jogos. Estão classificados: Turma do Favinho, Atletas de 
Christo, Nogueira Companhia do Esporte e Barretos Dois. A secretaria municipal de Esportes e 
Lazer definiu para a próxima sexta-feira (dia 5), no Rochão, os jogos das semifinais. A rodada 
dupla começa às 14 horas. Os vencedores disputam a final no dia 13 de julho, no mesmo local.

A equipe da secretaria mu-
nicipal de Esportes participa, 
na pista do Centro Olímpi-
co “Maria Zeferina Baldaia”, 
em Sertãozinho, do Circuito 
Pré–Regional de Atletismo. 
A competição antecede o 63º 
Jogos Regionais da 5ª Região 
Esportiva, que será realizado em 
Franca, entre 16 e 27 de julho.

“Nossa equipe terá 13 atletas 
e poderemos aferir, lapidá-los 
e analisar como estão os prin-
cipais adversários.  Esta com-

petição torneio também vale 
índice para os Jogos Abertos do 
Interior, que serão realizados em 
outubro”, observou o técnico 
barretense, André Gomes.

Os competidores barreten-
ses no Circuito Pré-Regional 
são: Felipe Cassimiro – 100 
e 200 metros rasos, Denner 
Santos – salto em distância, 
100 e 200 metros rasos,  Ro-
naldo Pereira – 400 metros 
rasos e 400 metros com bar-
reira, Ana Luiza – 100 e 200 

metros rasos, Juliana Santos 
– 100, 200 e 400 metros ra-
sos, Fabrícia Pereira – 400 e 
800 metros rasos, Francisco 
Pereira – 800 e 1500 metros 
rasos, José Edson – 5.000 
metros rasos, Juvenil –  lança-
mento do martelo e arremesso 
de peso, Guilherme Augusto 
– salto em distância, Milton 
– 5.000 e 10.000 metros ra-
sos, Tainara – 1.500 e 5.000 
metros rasos, José Roberto 
–  800 e 1500 metros rasos

Atletismo barretense participa de Pré-Regional em Sertãozinho

Definidos os semifinalistas do 
Campeonato Municipal de Futsal

Zaiden conquista medalhas e 
permanece invicto no ranking
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Membro efetivo da Comis-
são de Atividades Econômicas 
(CAE), da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, o deputa-
do estadual, Alexandre Pereira 
(Solidariedade), participou de 
reunião extraordinária na últi-
ma terça-feira (25), recepcio-
nando o Secretário Estadual da 
Agricultura e Abastecimento, 
Gustavo Diniz Junqueira.

Na oportunidade, os 11 mem-
bros da comissão receberam 
um relato do secretário estadual 
sobre o andamento da gestão e 
avaliação das ações, programas 
e metas da secretaria, nos primei-
ros seis meses de governo.

“A esta comissão compete 
opinar sobre proposições e assun-
tos relativos à agricultura, pecuá-
ria, abastecimento, agronegócios, 
economia agrícola, serviços e 
políticas públicas voltadas para o 

A MP (medida provisória) 
que instituía a contribuição 
sindical por meio de boleto, 
e não mais por desconto au-
tomático no salário, perdeu 
a validade nesta sexta-feira 
(28). A proposta ficou parada 
no Congresso desde seu envio, 
em 1º de março.

Assim, a cobrança sindical 
pode voltar a ser descontada 
diretamente na folha de pa-
gamento. Após essa derrota, 
o governo sinaliza o envio de 
um projeto de lei ao Congresso 
para reavaliar a questão.

O que acontece agora? 
Agora, a cobrança volta a 

ser como era antes: a contri-

buição pode ser descontada 
diretamente do contracheque, 
mas desde que haja autoriza-
ção expressa do trabalhador, 
como definiu a reforma tra-
balhista e confirmou o STF 
(Supremo Tribunal Federal).

Há, no entanto, um debate 
de como essa autorização é 
obtida. "O que mudava mesmo 
com a MP era a autorização ser 
expressa e individual. Porque, 
após a reforma, os sindicatos 
começaram a conseguir as 
autorizações por meio de 
assembleias onde, na teoria, 
o trabalhador pode se expres-
sar", dizem especialistas na 
área trabalhista.

Com a necessidade de au-
torização expressa, instituída 
pela MP, a aprovação por meio 
de assembleia ficava impossi-
bilitada. Agora, os sindicatos 
vão voltar a adotar este método.

Porém, ministros do STF 
têm derrubado decisões favo-
ráveis aos sindicatos, alegando 
que a decisão em assembleia 
não é o suficiente e que é 
necessária a manifestação de 
cada empregado permitindo 
o pagamento. "Mas aí é outra 
história, uma decisão de Jus-
tiça, cada um tem seus argu-
mentos, e não é todo mundo 
que judicializa a questão", 
reforçam os especialistas.

Deputado alexandre Pereira participa de reunião 
entre comissão e secretário estadual da agricultura

desenvolvimento setorial estraté-
gico”, explicou Alexandre Pereira.

Segundo o deputado, o se-
cretário fez um balanço de to-
das as atividades da secretaria, 
“abrangendo mais precisamente 
o agronegócio, porém, sem deixar 
de destacar ações voltadas  para 
o incremento da indústria, do 
comércio e do turismo, cooperati-
vismo e outras formas de associa-
tivismo na atividade econômica”.

“Essas reuniões são impor-

tantes para que nós, deputados, 
possamos opinar também so-
bre as atividades da secretaria 
em todas as regiões do estado”, 
esclareceu o deputado. 

“Com este balanço, pode-
mos organizar nossa agenda 
de atendimento a importantes 
reivindicações de autoridades 
e da população que nos pro-
cura, solicitando benefícios 
diversos junto ao governo”, 
frisou Alexandre Pereira.

Contribuição sindical 
pode voltar a ser descontada 

na folha de pagamento
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Vânia Francisco brindou mais uma primavera 
ao lado de amigos e familiares; em especial, do neto 

Samuel e da filha Cinthia. Parabéns!!

O próximo dia 03 será dia de festa para Letícia Martins 
Marques, que celebra seus tão sonhados 18 anos. Letícia é  

filha de Washington Marques e Alessandra Martins Marques. 
Ela também recebe o carinho da irmã Mariana, que está a todo 

vapor terminando cursinho para Medicina.  
Na foto, com a amiga Jéssica Bonfim. Parabéns!!!

Close no cantor Victor Carnevalli, que volta ao  North Shopping 
Barretos no próximo dia 09. Dica para os barretenses!!

A princesa Beatriz 
Trivelato dando um 
show com look Bia 
Bela More além, claro, 
do show de carisma 
por onde passa!!!

Temporada junina, 
e o que mais temos 

são princesas 
encantando. Na 

foto, Ana Júlia Barbi 
Ferreira dando 
show de luxo!!

O barretense Adriano Corrêa brindou 
mais um ano de vida no último dia 27, ao 
lado da amada Rosimeire. Parabéns!!

Cheia de alegria de viver, 
a barretense Luana 
Cristina celebra uma nova 
etapa de sua vida, a etapa 
fashion. Vivaaaaa!!!
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Telefone: (17) 3043-6606

Ana Luíza Zímaro Vieira, 6 anos, é portadora de 
mielomeningocele e necessita de um andador, e, passará por 
uma consulta de auto custo com um especialista na cidade de 

São Paulo. Compareça nesse jantar beneficente!!

Quando Ed (Pa-
trick Wilson) e 
Lorraine Warren 
(Vera Farmiga) 
deixam sua casa 
durante um fim 
de semana, a filha 
do casal, a peque-
na Judy Warren 
(McKenna Gra-
ce), é deixada aos 
cuidados de sua 
babá (Madison 
Iseman). Mas as 
duas entram em 
perigo quando a 
maligna boneca 

Annabelle, aproveitando que os investigadores paranormais estão fora de jogo, anima os letais e 
aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.

Na última quinta-feira (27), os 
flashes estavam voltados para 
esse palmeirense, Manolinho 
Gonzales, que festejou mais 
um aniversário, ao lado da 
esposa Luciane e dos filhos 
Vinicius e Pedro. Parabéns!!

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA!! O casal Laryssa 
Arantes e João Otávio comemora aniversário e recebe aquele 

paparico do filho João Henrique! Felicidades!!

Lindo e sempre arrasando 
nas passarelas... Neto 

Moscovisk festeja na quarta-
feira (3), mais um ano na 
folhinha.... Parabéns!!!

DESTAQUE!!! Na terça-feira (2), os holofotes estarão volta-
dos para essa competente jornalista, Adelaide Lavanini, que 

comemora mais uma primavera. Felicidades Sempre!!!
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COLINACOLINA

A Lei Complementar nº 101 de 
4 de maio de 2000 – a chamada Lei 
de Responsabilidade Fiscal – que 
no seu Art. 59, § 1º estabelece a 
obrigatoriedade de que os Tribunais 
de Contas alertarão os poderes ou 
órgãos jurisdicionados, quando 
forem constatadas situações que 
possam levar a algumas irregulari-
dades, como: ao não cumprimento 
das Metas Fiscais estabelecidas; a 
uma excessiva despesa com pessoal 
(considerados ativos, inativos e 

É através do orçamento muni-
cipal que as prioridades escolhidas 
pelos cidadãos, no momento do 
voto, são transformadas em ações 
concretas da prefeitura na prestação 
dos serviços essenciais à população 
colinense. São elaboradas metas 
que são perseguidas pela adminis-
tração municipal para que tenha-
mos uma cidade cada vez melhor.

O orçamento público é um ins-
trumento utilizado pelo governo 
para gerir os recursos financeiros 
provenientes das receitas totais 
arrecadadas. É com ele que o 
governo controla o que entra e o 
que sai dos cofres públicos, quais 
as origens das verbas e para quais 
fins serão destinadas.

Lidar com o orçamento públi-
co é uma grande responsabilidade 
e, por isso, deve haver um bom 
gestor para a aplicação desse.

Não deixe de ficar de olho 
naquilo que pode ser aplicado no 
município, como forma de melho-
rar a vida dos cidadãos. 

Baseado na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de Colina, para os qua-
tro anos da administração 2017/2020, 

A construção do Centro 
Cultural de Colina no Parque 
Débora Paro, contrato celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Colina e a Construpac Constru-
ções e Empreendimentos Ltda. 
(NÃO POSSUI CONTRATO 
EM VIGÊNCIA). Na adminis-
tração Diab Taha e Valdemir 
Antônio Moralles (prefeitos). 

O contrato e termos aditi-
vos celebrados entre as partes, 
objetivava a construção do 
Centro Cultural. Contrato foi 
celebrado em 10/07/2008 por 
R$ 2.333.290,17 para um pe-
ríodo de execução de 6 meses, 
tendo sido precedido da Con-
corrência nº 4/2008, da qual 
participaram 4 licitantes, e 
cujo valor inicialmente orçado 
a R$ 2.130.000,00.

Em 24/11/2008 objetivan-

É no mínimo zombar da 
população, sinônimo de des-
perdício de dinheiro público.

Para deixar a obra em 
condições decente de uso, a 
prefeitura teria que gastar em 
dinheiro atual, mais de “três 
milhões e meio de reais”. Ou 
seja, o que se gastou até agora 
com mais esse montante, a 
obra chegaria a aproximada-
mente 7 milhões de reais.

Segundo a Secretaria de 
Assuntos Jurídicos da prefei-
tura, a administração muni-
cipal nega irregularidades na 
obra e que todos os trâmites 
foram tomados dentro do 
previsto na Lei de Licitações.

Para o ex-Procurador Ge-
ral do Estado, Dirceu Chry-
sostomo, falta a cultura da 
transparência para algumas 
prefeituras: “Para muitos as-
suntos na área pública, é uma 
forma dessas prefeituras se 
ocultar de informação ao 
tribunal de contas. Com isso 

Teatro que custou aproximadamente R$ 3 milhões 
está abandonado e com estrutura prejudicada em Colina

do promover o reequilíbrio 
econômico-financeiro do con-
trato em virtude de “signifi-
cativo aumento dos custos de 
insumos e produtos emprega-
dos”, valor foi elevado para R$ 
2.810.000,00, com amparo no 
art. 65 II “d” da Lei 8.666/93 
(Fonte Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo – Gabi-
nete do Conselheiro Robson 
Marinho – Sessão: 6/5/2014).

A obra está parada há quase 
11 anos, ao custo de aproxima-
damente R$ 3 milhões. 

Seria o primeiro centro cul-
tural da cidade e foi anunciado 
pela prefeitura como uma obra 
de grande porte, para fomentar 
a cultura colinense, com espe-
táculos, exposições e palestras, 
e obteve ajuda da União para 
o fornecimento de mobiliário 

para suas dependências. 
O local abrigaria bibliote-

ca, salas para palestras, anfi-
teatro para aproximadamente 
400 pessoas, teatro de arena, 
estacionamento para 122 car-
ros. Ainda teve o absurdo da 
grama que custou R$ 80.000 
no estacionamento.

O tempo passou e a cons-
trução, além de não ter sido fi-
nalizada, ficou prejudicada de-
pois de um incêndio de causas 
“suspeitas”, em 2017, destruir 
parte do prédio. Destruindo 
aparelhos de ar condicionado, 
as poltronas (que custaram R$ 
200.000,00), o forro e parte 
da estrutura metálica. A obra 
do “elefante branco” vem se 
deteriorando com a ação do 
tempo dia a dia. 

Corre na boca da população 

que na época do incêndio, o local 
passaria por uma vistoria minu-
ciosa por parte de técnicos que 
iriam avaliar a obra e, uma sema-
na antes, o local foi consumido 
pelo fogo, misteriosamente. 

O caso motivou um dos 
vídeos exibidos no quadro 
"Brasil que eu quero para o fu-
turo", da TV Globo, e até uma 
ação popular por improbidade 
administrativa, ajuizada em 
2015 contra a prefeitura, pela 
devolução dos valores gastos. 
Foi matéria também do Jornal 
da Clube por diversas vezes. 
Até hoje as circunstâncias do 
incêndio ocorrido em 2017 
ainda são investigadas pela 
Polícia Civil.

A prefeitura afirmou que 
vai concluir a obra, ao custo 
extra de R$ 1 milhão. 

Ingerência? Incapacidade do gestor? 
Como “maquiar” uma obra comprometida, 

abalada pelo “misterioso incêndio”?

a falta de informação direta-
mente para a população. Uma 
forma de se ocultar (falta de 
transparência) daquilo que 
vem acontecendo e impedir a 
fiscalização direta pelo povo”.

A população precisa entender 
que cidadania é acompanhar o 
Poder Público, é poder fazer a 
fiscalização. Não podemos nos 
restringir ao dia de votação. É 
preciso acompanhar o que o 
Poder Público faz e como faz. O 
munícipe é o principal agente des-
sa transformação, dessa cobrança. 

Faça sua denúncia, fisca-
lize diretamente ao Tribunal 
de Contas da União no site: 
www.tce.sp.gov.br.

Alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
pensionistas); ou a um alto nível de 
comprometimento financeiro, em 
virtude do montante da dívida con-
solidada e mobiliária, operações de 
crédito ou concessões de garantias.

Tais ALERTAS são publica-
dos no Diário Oficial do Estado, 
por Comunicados da Presidência, 
assim como são publicados tam-
bém os municípios, de cuja aná-
lise não resultou alerta, e aqueles 
que não tiveram análise por não 
terem enviado os dados.

O Visor – Visão Social de 
Relatórios de Alertas – é uma 
plataforma gráfica, que tem o ob-
jetivo de facilitar o entendimen-

to desses alertas emitidos pelo 
TCESP e classificar as prefeituras 
de acordo com a quantidade e a 
diversidade de alertas recebidos.

Na periodicidade legalmente 
fixada: bimestral e quadrimes-
tral, o Tribunal de Contas analisa, 
por meio do Sistema AUDESP, 
os dados contábeis recebidos, 
eletronicamente, de cada prefei-
tura e órgão, e como resultado 
encontra a necessidade, ou não, 
de emissão de ALERTAS. 

São 644 municípios jurisdicio-
nados. Colina é uma das 553 cida-
des alertadas (não cumprimento 
das Metas Fiscais estabelecidas, 

Arrecadação inferior ao Planejado 
(inciso I do Art. 59 da LRF. Indí-
cios de Irregularidades na gestão 
orçamentária (inciso V do Art. 
59 da LRF), tendo sido alertada 
no ano de 2018 nos respectivos 
meses: janeiro, fevereiro, março, 
abril, junho, setembro e outubro. 

Colina entra no mapa do TC 
como “município reincidente”. 
Em 2019 já é o quarto alerta: 
janeiro, fevereiro, março e abril.  
(Fonte Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo).

Dos 644 municípios jurisdi-
cionados, apenas 30 estão regu-
lares, sem alertas.
Colina como sempre, capengando.

Colina é uma das 
553 cidades alertadas

O que você faria em sua cidade com mais de 320 milhões 
do Orçamento Público para usar em quatro anos?

Colina possui um orçamento de mais 
de 320 milhões de reais. 

É muito dinheiro para só fazer 
recapes nas ruas e avenidas, é muito 
dinheiro para termos apenas sinaliza-
ção de solo. Só isso é capaz de atestar 
um administrador? Para a população 
aprovar, atestar uma administração 
basta ser “o cara” bom de pintura e 
reinaugurar obras “velhas”?

É muito dinheiro para Colina 
não ter uma UTI no Hospital. 
Imagine um munícipe entrar em 
processo de parada cardíaca sendo 
preciso a transferência para Bar-
retos. De porta a porta Hospital 
Colina, Santa Casa de Barretos, 
são aproximados 25 Km. 

É muito dinheiro para uma 
cidade que não tem uma Guarda 
Municipal.

É muito dinheiro para uma 
cidade que não possui um Setor 
de Hemodiálise.

Colina tem para os 4 anos da 
administração 2017/2020: Só na 
Educação e Cultura mais de 100 
milhões de reais. Para Saúde: São 
quase 70 milhões. Sem contar as 
outras secretarias que totalizam 

os 320 milhões de reais.
Não planejar adequadamente 

enseja gastar mal o dinheiro público, 
em prioridades imediatistas e muitas 
vezes subjetivas ou de conveniência 
circunstancial (eleitoreira ou em 
troca de apoio político), e também 
com projetos que sequer serão con-
cluídos. Veja o caso do Anfiteatro 
que consumiu milhões dos cofres 
públicos e está abandonado.

Onde investem mais de 320 
milhões do orçamento de Co-
lina? Como investem? No que 
investem? Sobra ingerência, 
incompetência, e má gestão por 
parte da administração? 

Por que será que não sentimos 
no dia a dia a aplicação desses 320 
milhões de reais em nosso cotidiano?

Acorda povo colinense!


