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SEM DIALOGAR, NÃO PASSA

Projeto de Lei Complementar Nº 08/2021, que tratava das atribuições de cargos e os salários dos 
servidores e empregados públicos de Areiópolis, encaminhado pelo prefeito Toni Cadete (PL) ao 
Poder Legislativo, foi rejeitado pela ampla maioria dos vereadores (6 a 2) na última sessão legis-

lativa. Vereadores alegaram falta de diálogo e imposição do prefeito. Página 03

LENÇÓIS PTA MACATUBA POLÍCIA

Poço profundo
e de alto custo

Esquema para 
o Feriado 12/10

Prefeitura vai 
desapropriar

Vereadores debatem propostas durante sessão legislativa em Areiópolis

As equipes atuarão em toda 
a malha rodoviária paulista; 
também haverá reforço nos 
litorais norte e sul e estâncias 
turísticas.                 Página 6

A Prefeitura, em consonân-
cia com o Ministério Público 
Estadual, vai ingressar com 
ação de desapropriação do 
imóvel da Facol.      Página 4

Custo do projeto de cons-
trução de um novo poço para 
abastecimento de água na 
região do Jardim Bocayuva 
gera polêmica.         Página 5

‘Round 6’
Os ingredientes da série 

que pode se tornar a mais vis-
ta da história da Netflix. 

Especialistas atribuem 

o sucesso da série aos seus 
personagens  muitos deles 
membros marginalizados da 
sociedade.               Página 7

Mais uma vez estamos 
voltando a circular em papel 
impresso, e não será fácil. 

Em um mundo cada vez 
mais conectado, o jornal im-
presso quase sempre está 
atrasado com a notícia, pois 
o tempo que a notícia demora 
para ser relatada nos moldes 
que tem que ser para o papel 
impresso, até que ela chegue 
no seu leitor já se tornou velha.

Porém, verdade seja dita, 
por mais velocidade que as 
notícias corram instantanea-
mente durante o fato, através 
de sites e redes sociais aces-
sados via smartphones, é no 
jornal impresso que a notícia 
obtém maior credibilidade. 

Somos sabedores de que 
as vias digitais alcançam 
muito mais pessoas do que 
o jornal impresso, por essa 
razão dedicamos boa parte 
de nosso tempo atualizando 
nossos leitores através de 
nosso portal na web, no en-
dereço jornalatitude.com.br, 
e em nossas redes sociais no 
Facebook e Instagram, além 

de disseminarmos nossos 
conteúdos através de listas de 
transmissões via WhatsApp.

Mas, se tornou importante 
voltarmos a circular da forma 
impressa, até para que muitos 
leitores conheçam nossas pla-
taformas digitais, que agora 
oferece também a possibili-
dade de se anunciar de forma 
gratuita, produtos e serviços, 
no guia comercial e nos classi-
ficados. É verdade, confira lá! 

Outro motivo para voltar-
mos a circular da forma im-
pressa, é para mostrar que o 
que falaremos em nossos pod-
casts, e escreveremos no ‘vir-
tual’, colocaremos também 
no papel. Afinal de contas, 
quem diz verdade, também 
coloca no papel, no preto no 
branco, aqui até em colorido. 

Boa leitura a todos e até 
a próxima edição, marcada 
para o dia 30 de outubro, se 
Deus permitir. E que Ele nos 
guarde, proteja e nos guia. 
Sempre. Oxalá.

Marcos Xavier
Jornalista do Povo

Circulando... EditorialAREIÓPOLIS
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$$$ Sobrando
Infelizmente já adianto que 

não é na minha conta, mas, 
sim, no caixa da prefeitura de 
LP, que dia após dia anuncia 
no seu diário oficial, excesso 
de arrecadação.

56 Milhões
A bagatela é de pouco mais 

de R$ 56 milhões, segundo o 
secretário de finanças da Pre-
feitura, Júlio Antônio Gonçal-
ves. No entanto, ele informou 
à um órgão de imprensa, que 
as despesas da prefeitura de-
vem aumentar com a volta 
dos serviços públicos e os 
ajustes nos salários dos ser-
vidores, que deverá custar em 
torno de R$ 12 milhões no 
próximo ano.

Sobrou por quê?
No meio político e nas rodas 

de conversas pela cidade, esse 
dinheiro todo sobrando tem 
causado espanto, pois além do 
dinheiro não ter aparecido de 
um dia para o outro, muitas 
coisas que ficaram sem uso na 
pandemia, como creches, esco-
las e tantos prédios públicos, 

poderiam ter sido consertados 
e até ampliados, mas...

Cadê o Planejamento?
Políticos oposicionistas e 

candidatos derrotados nas úl-
timas eleições em LP, estão 
acompanhando com lupa os 
trabalhos realizados pela pre-
feitura, e estão relatando mui-
to serviço malfeito e outros 
parados por falta de projeto. 
Aí sobra dinheiro e sobra o 
que reclamar.

Leitos vazios e caro
Até leitos vazios estão so-

brando em LP, graças à Deus, 
mas com excesso de dinheiro 
em caixa, a prefeitura gasta 
milhões e milhões por deze-
nas e dezenas de leitos vazios 
na UTI Covid e enfermaria 
Covid no Hospital Piedade. 

É essencial!
Claro que ter oferta de lei-

to para pacientes com covid é 
bom, mas talvez, se tivesse ao 
invés 20 5 leitos de UTI, já que 
não há paciente, e se de ao in-
vés de 55 leitos de enfermaria 
fossem apenas 10, já que não 

há nenhum leito sendo ocupado 
(informou o prefeito no início 
da noite de ontem), e milhões e 
milhões poderiam ser economi-
zados de dinheiro público e apli-
cados em outra área da saúde, e 
se aumentar novamente o nú-
mero de casos de internação, só 
abrir leitos de novo, ou porque 
será que está se gastando tanto 
assim com leitos vazios? Xiiii

Tá caro?
Por falar em custo alto, está 

dando o que falar em Macatuba 
a construção de um novo poço 
de profundidade para captação 
de água para a região do Jardim 
Bocayuva, o novo poço foi or-
çado em R$ 4,3 milhões.

Comparando ...
Nas redes sociais, ‘bomba-

ram’ questionamentos da popu-
lação com o valor da construção 
do novo poço, em especial quan-
do comparado com um novo 
poço que está sendo construído 
na cidade de Bauru para abas-
tecer mais de 10 mil pessoas e 
que foi orçado em pouco mais 
de R$ 1,5 milhões, praticamente 
um terço do de Macatuba.

Explica, explica, mais ...
A prefeitura de Macatuba, 

através de nota divulgada em 
rede social, tenta explicar em 
poucas palavras, que no valor 
do poço em Bauru não estaria 
incluído equipamentos etc., 
além da captação do novo 
poço a ser construído em Ma-
catuba ter o dobro da capaci-
dade que o de Bauru. Ao que 
se vê nas redes sociais, não 
convenceu!

Diálogo
E quem também não está 

convencendo é o prefeito de 
Areiópolis, Toni Cadete (PL), 
que desde 2018 tenta apro-
var um projeto de Lei Com-
plementar que trata sobre os 
cargos e atribuições dos ser-
vidores e empregados do mu-
nicípio, mas, que mais uma 
vez, foi reprovado pela maio-
ria dos vereadores (6 a 2).

Diálogo II
O que se comenta nos bas-

tidores, é que o prefeito não 
quis ouvir os servidores e em-
pregados do município, para 
apurar o que de fato realizam 

nas suas respectivas funções, 
e tão pouco quis se reunir 
com todos os vereadores, se 
reservando apenas a conver-
sar reservadamente com dois 
ou três aliados.

Escute aqui...
Há vários supostos erros no 

projeto apresentado pelo pre-
feito, desde nomenclatura de 
cargos, como nas atribuições. 
Enfim, quem quiser saber 
mais, pode conferir alguns 
detalhes na matéria na página 
aí do lado, rs. O que o prefeito 
não deveria, é acreditar que as 
pessoas são obrigadas a acei-
tar goela abaixo suas imposi-
ções. #FicaDica

Mão Dupla
Por falar em dica, este jor-

nalista, nunca deixa de tentar 
ouvir as partes envolvidas em 
qualquer pauta deste canal de 
comunicação. É um tratamento 
de via de mão dupla, sigo o dito 
antigo que diz que jornalismo é 
publicar aquilo que não se quer 
que publique, o resto é publici-
dade! #FicaDica2

Marcos Xavier

Mais um óbito por Covid-19 em Lençóis

A cidade de Lençóis Paulista voltou a registrar óbito em 
decorrência do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista informou no fim da tarde de ontem, 8, o fa-
lecimento de um senhor com 78 anos, por Covid-19, ele estava 
internado há alguns dias na UTI do Hospital Piedade.

Brasil atinge 600 mil mortes por Covid 
com pandemia em desaceleração

O Brasil chegou a 600.077 
mortos pela Covid, divulgou 
o consórcio de veículos de 
imprensa em boletim extra na 
tarde de ontem (8). Em casos 
confirmados, são 21.533.752.

A marca foi atingida num 
momento em que a pande-
mia está em desaceleração no 
país. A média de mortes diá-
rias está em 438, o menor nú-
mero desde novembro do ano 
passado, e em queda.

Só para se ter uma ideia, 

em junho, quando chegamos 
a 500 mil vítimas, eram 2 
mil óbitos em média por dia. 
Especialistas atribuem cená-
rio ao avanço da vacinação, 

mas alertam que o risco ainda 
existe: país ainda é o 3º com 
a maior média diária de novas 
mortes no mundo, atrás ape-
nas de EUA e Rússia.
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AREIÓPOLIS

Projeto de Lei Complemen-
tar encaminhado pelo prefeito 
de Areiópolis, Antônio Marcos 
dos Santos, o Toni (PL), foi re-
jeitado novamente pela Câma-
ra Municipal, por 6 votos con-
trário e apenas 2 favoráveis, 
pois o presidente só votaria em 
caso de empate, mas também 
se declarou contra o projeto, 
mesmo não votando. O projeto 
era colocar no papel as atribui-
ções dos cargos dos servidores 
e empregados públicos do mu-
nicípio de Areiópolis e tomava 
outras providencias. Um pro-
jeto semelhante, já havia sido 
rejeito pela câmara municipal 
no primeiro mandato de Toni, 
em 2018.

A proposta é importante, 
pois através do conhecimento 
da atribuição de cada servidor 
e empregado público, que são 

delegadas ordens e tarefas a 
serem executadas.

No entanto, vereadores e 
servidores ouvidos pela repor-
tagem do jornal Atitude, apon-
taram vários supostos erros no 
projeto, tanto na descrição de 
função de vários cargos, como 
também nas competências que 
o servidor deveria possuir para 
determinadas funções, assim 
como também na própria no-
menclatura dada a determina-
dos cargos.

No projeto que foi rejei-
tado, por exemplo, dizia que 
seria atribuição de um zelador 
realizar reparos em instala-
ções elétricas, encanamen-
tos, pinturas etc., mas para 
exercer o cargo não é exigido 
comprovação de cursos nes-
sa especialidade, apenas o 1º 
grau completo. Outro equívo-

co é ainda chamar de Lixeiro 
a quem cabe coletar lixo, pois 
lixeiro além de pejorativo, de-
veria ser quem produz o lixo, 
o correto seria apenas Cole-
tor, a quem ainda no projeto 
diz que tem na sua atribuição 
coletar lixo hospitalar, quan-
do essa função é realizada 
por empresa especializada, o 
suposto ‘Lixeiro’ poderia sim 
coletar lixo comum no hospi-
tal, mas nunca lixo hospitalar. 

Há, outro suposto erro que foi 
apontado, foi de usar como 
critério para novas contrata-
ções a escolaridade de 1º e 2º 
grau completo, quando hoje 
se divide entre ensino funda-
mental, médio e superior.  

Todos esses supostos er-
ros e equívocos apontados 
poderiam não existir, caso os 
servidores que são a pauta do 
projeto e todos os vereadores 
tivessem sido ouvidos antes 

pelo prefeito, o que segundo 
eles não ocorreu.

Agora, espera-se que caso 
o prefeito deseje novamente 
encaminhar um novo projeto 
de Lei complementar de atri-
buições de cargos públicos, 
que antes escute seus servi-
dores e funcionários, e discu-
ta o projeto também com os 
vereadores, pare que juntos 
elaborem, assim, certamente 
o resultado será positivo. 

Prefeito sofre nova derrota na Câmara Municipal

Servidores e empregados públicos acompanharam á última sessão legislativa realizada no dia 28 de outubro, que rejeitou projeto 
encaminhado pelo prefeito Toni Cadete sobre as atribuições dos funcionários municipais (Foto: Marcos Xavier)
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LENÇÓIS PAULISTA
Prefeitura quer transformar antiga Facol 
em escola pública de ensino fundamental

A Prefeitura Municipal, em 
consonância com o Ministério 
Público Estadual, vai ingressar 
com ação de desapropriação 
do imóvel da Facol (Faculda-
de Orígenes Lessa), localizado 
às margens da Rodovia Osni 
Mateus. Desde o ano 2000, o 
imóvel vem acumulando dívi-
das tributárias que ultrapassa-
ram a casa dos R$ 12 milhões, 
segundo à Prefeitura. 

O local será usado pela Se-
cretaria de Educação para a 
criação de um Complexo Edu-
cacional, que vai atender os 
alunos lençoenses do 1º ao 9º 
ano do ensino fundamental, 
além de outros projetos futuros.

O assunto foi muito debati-
do nas redes sociais, em espe-
cial, sobre como ficará a situ-
ação dos professores e alunos 
do colégio Fenix, alocado no 
antigo prédio da Facol, após a 
desapropriação.

Vários outros questiona-
mentos de populares surgi-
ram nas mídias digitais, so-
bre o que a prefeitura poderia 
fazer com o prédio, e quanto 
isso custará para a popula-
ção. E mais, se o prédio tam-
bém não se tornaria mais um 
elefante branco e caro para 

os munícipes. Pois a prefei-
tura terá que gastar aproxi-
madamente R$ 8 milhões na 
aquisição do prédio, que se-
ria a diferença entre a dívida 
dos proprietários com o mu-
nicípio e o valor avaliado do 
imóvel que é de aproximada-
mente R$ 19,7 milhões.

A Prefeitura Municipal pu-
blicou no dia 5 de outubro 
Decreto Municipal que tratou 
da desapropriação do imóvel. 

De acordo com o decreto, 
a Prefeitura já é proprietária 
de 33,4%, mas o percentual 
ultrapassa os 50% quando são 
incluídos os R$ 4,9 milhões 
em dívidas. O imóvel está 
avaliado em R$ 19,7 milhões, 
dos quais R$ 13,1 milhões 
fazem parte do processo de 
desapropriação. Subtraindo a 
dívida atual, a Prefeitura terá 
que pagar R$ 8,1 milhões. 
Agora, a Prefeitura vai ajuizar 
uma ação pleiteando à Justiça 
a desapropriação do imóvel.

A Secretaria de Educação 
informou que o imóvel pos-
sui estrutura para abrigar o 
Centro de Formação da Edu-
cação, que hoje funciona em 
um prédio público, mas que 
tem uso esporádico e pode 

ser mais bem aproveitado 
pela Administração Munici-
pal. Atualmente, a Secretaria 
de Educação tem dois al-
moxarifados, sendo que um 
deles trata-se de um imóvel 
público e o outro, o maior, 
de um imóvel alugado, que 
tem um custo mensal de R$ 
5.300, totalizando R$ 63.600 
ao ano. Outra possibilidade 
será levar esse almoxarifa-
do para esse novo imóvel. O 
local, futuramente, também 

poderá receber uma Biblio-
teca Central que servirá de 
referência para toda Rede 
Municipal de Ensino.

A desapropriação também 
ocorre em decorrência de um 
pedido de providências do 
Ministério Público. 

Do ponto de vista financei-
ro, a situação também estaria 
equacionada, há dinheiro de 
sobra no caixa da Prefeitura, 
que dia após dia, anuncia su-
peravit de milhões. 

Resta agora saber quando 
isso ocorrerá, e se caso se 
concretize, se há demanda 
de alunos e se haverá trans-
porte público para os alunos 
que chegarem ao complexo, 
e quais os custos secundários 
com transporte de servidores 
públicos, segurança e logísti-
ca. Há muito ainda que expli-
car, pois muita coisa já ocor-
reu naquele espaço e nada deu 
certo. Que o dinheiro público 
não desapareça. 
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MACATUBA

Poço profundo e de alto custo
Após aprovação em regime 

de urgência do projeto enca-
minhado pela Prefeitura à Câ-
mara Municipal para a cons-
trução de um poço profundo 
no núcleo João Leme do Pra-
do, cuja obra está avaliada em 
aproximadamente R$ 4,3 mi-
lhões, vários questionamen-
tos surgiram por populares 
nas redes sociais, em especial 
questionando o valor da obra, 
quando comparado com outra 
obra aparentemente similar, 
só que na cidade de Bauru no 
valor de R$ 1.574.973,53.

Em Bauru, a obre do Poço 
Alto Paraíso, terá 380 metros 
de profundidade, e uma vazão 
estimada de 120 mil litros de 
água por hora (120m³) e irá 
reforçar a distribuição de água 

de bairros que também são 
abastecidos pelo manancial 
do Rio Batalha, nas regiões do 
Alto Paraíso, Industrial e Vila 
Falcão, para uma população 
calculada em 10 mil pessoas.

E em relação a esses ques-
tionamentos, à Prefeitura de 
Macatuba, publicou uma nota 
oficial em sua página da rede 
social no Facebook, segue a 
nota abaixo.

Nota Oficial
Prefeitura de Macatuba
Sobre os questionamentos 

que surgiram nas redes sociais 
comparando um projeto recém 
anunciado pela Prefeitura de 
Bauru com o que está em vias 
de ser licitado em Macatuba, 
apontando uma suposta dife-
rença de valores, esclarecemos:

1. O objeto li-
citado pelo DAE/
Prefeitura de Bau-
ru contempla ape-
nas a perfuração 
do poço, sem con-
templar o sistema 
de bombeamento 
e outros equipa-
mentos, enquanto o 
projeto de Macatu-
ba inclui toda a es-
trutura, deixando o 
equipamento pron-
to para uso.

2. A vazão es-
perada para o poço 
do DAE/Bauru é de 120m³/h; 
já o de Macatuba terá uma 
produção de 250m³/h – mais 
do que o dobro.

3. O projeto do DAE/Bauru 

irá perfurar uma profundida-
de de 10m de rocha; enquanto 
o de Macatuba necessita atra-
vessar 140m de rocha.

Apresentamos essas consi-
derações, reforçando o nosso 

compromisso com a transpa-
rência e convidando todos os 
interessados a acompanharem 
o processo licitatório desta 
obra, que será lançado nos 
próximos dias.

Local onde será constrído o novo poço que terá uma produção de 250m³/h água para região 
do Jardim Bocayuva (Foto divulgação)
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POLÍCIA
Polícia Militar monta esquema 
de segurança para o feriado
As equipes atuarão em toda a malha rodoviária paulista; também haverá 

reforço nos litorais norte e sul e estâncias turísticas
A Polícia Militar realiza, 

desde às 0 hora desta sexta-
-feira (08) até a próxima 
quarta-feira (13), a Operação 
Padroeira para intensificar a 
segurança durante as come-
morações em homenagem à 
padroeira do Brasil, “Nossa 
Senhora Aparecida”, em toda 
a malha rodoviária do Estado 
de São Paulo.

Ao todo, mais de 21 mil po-
liciais estarão destacados para 
desempenhar as atividades ope-
racionais diariamente. O efetivo 
conta com apoio de cerca de 9 
mil viaturas de duas e quatro 
rodas, além de 35 cavalos, 11 
helicópteros e oito drones. 

Para as atividades ao lon-
go dos 22 mil quilômetros de 
rodovias estaduais será em-
pregado todo o efetivo do Co-
mando de Policiamento Ro-
doviário (CPRv), e materiais 
disponíveis, distribuindo-os 
nos locais de maior incidência 
criminal para garantir a segu-
rança de todos que necessitem 
fazer deslocamentos. 

Os policiais contam com 
drones, binóculos e radares 
portáteis, intensificando a fisca-
lização de limites de velocida-
de, ultrapassagens, uso de cinto 
de segurança e outros equipa-
mentos e uso indevido de ce-
lular ao volante. Além disso, 

haverá ações direcionadas para 
coibir o consumo de álcool.

O motorista que for flagra-
do dirigindo embriagado será 
multado e poderá ter o veículo 
apreendido. O condutor ainda 
poderá ter a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
suspensa, além de responder 
criminalmente. As atividades 
ainda contam com o apoio das 
Concessionárias de Rodovias, 
da Agência de Transporte do 
Estado (Artesp), do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DER) e outros órgãos.

Também haverá empenho 
do Comando de Policiamen-
to Ambiental (CPAmb) com 

a intensificação do patrulha-
mento devido a extensa área 
de mata e dos comandos de 
policiamento de Aviação da 
PM, de Trânsito e de Choque, 
e do Corpo de Bombeiros, 
que atuarão nas ações osten-
sivas de resgates, de fiscali-
zação e de prevenção de in-
cêndios, busca e salvamento e 
situações de emergência.

Reforço distribuído
As unidades especializadas 

reforçarão o policiamento na 
região do Comando de Poli-
ciamento do Interior 1 (CPI-
1), que contempla o Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. Além 
disso, haverá esquemas espe-

ciais no litoral sul, em estân-
cias turísticas e na Capital.

O policiamento será exer-
cido através do efetivo local 
que será reforçado através 
do emprego do efetivo da 
tropa especializada, a fim de 
aumentar a percepção de se-
gurança e combater a crimi-
nalidade, principalmente nas 
áreas com grande fluxo de 
pessoas.

As equipes serão distribuí-
das em locais estratégicos de 
praias, e mediações de igre-
jas e shoppings, centros po-
pulares de áreas comerciais, 
restaurantes e áreas bancárias 
nos períodos noturnos.
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ENTRETENIMENTO

A série se tornou um suces-
so devido à combinação de 
memórias de infância, violên-
cia, sociedade e personagens 
com os quais o público pode 
se conectar.

Personagens como eu e 
você

Especialistas atribuem 
o sucesso da série aos seus 
personagens - muitos deles 
membros marginalizados da 
sociedade.

Ainda que todos tenham 
problemas financeiros, eles 
retratam variados setores da 
sociedade.

O personagem principal, 
por exemplo, é um desempre-
gado viciado em apostas que 
luta para conseguir o respeito 
da família. Durante o jogo ele 
conhece um desertor da Co-
reia do Norte com um passa-
do bastante trágico e um imi-
grante paquistanês maltratado 
pelos chefes.

Como um dos juízes do 
jogo diz: “Todos os partici-
pantes são iguais. Estamos 
dando a vocês, pessoas que 
sofreram um tratamento in-

justo ou discriminação no 
mundo exterior, uma última 
oportunidade de vencer uma 
competição justa”.

Mesmo que ainda não te-
nha assistido à série ou visto 
os memes que dominam a 
internet, é bem provável que 
você tenha ouvido falar de 
“Round 6”.

Na verdade, a série sul-
-coreana - centrada em um 
brutal jogo de sobrevivência 
- está a caminho de se tornar 
a série original mais vista 
da história da plataforma de 
streaming, superando a ro-
mântica “Bridgerton”.

Os desafios na série, apesar 
de sangrentos, apresentam um 
mundo alternativo baseado 
em regras justas.

Os jogos são simples: 
brincadeiras da infância dos 
jogadores. E essa junção de 
divertimentos inocentes com 
mortes violentas prendeu a 
atenção dos espectadores.

De qualquer forma, a febre 
gerada pela série levou alguns 
fãs a pedirem uma segunda tem-
porada. Mas isso pode demorar. 

E que comece a brincadeira ... Batatinha frita 1...2...3

‘Round 6’
Os ingredientes da série que pode se tornar a 

mais vista da história da Netflix




