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Sindicato cobra R$ 45,8 mi de bancos
O juiz Francisco Câmara 

Marques Pereira, da 1ª Vara Cí-
vel de Ribeirão Preto, determi-

nou que quatro bancos limi-
tem o desconto de parcelas de 
empréstimos feitos pelos fun-

cionários públicos ao teto de 
30% sobre o salário, no caso 
do acordo dos 28,35% – per-

das inflacionárias do Plano 
Collor. O Sindicato dos Servi-
dores Municipais cobra a de-

volução de aproximadamente 
R$ 45,8 milhões que teriam 
sido debitados irregularmen-

te. Quase 2.900 trabalhado-
res podem ser beneficiados. 
Cabe recurso. Página A3

WOLFGANG RATTAY/REUTERS

Supera:
RP terá
teste de 
covid-19 

JF PIMENTA/ARQUIVO

RP investiga outra
morte por covid-19

O deputado federal Ricardo Silva (PSB) divulgou que um pa-
ciente com câncer em estado avançado morreu com suspeita de 
coronavírus. Porém, o resultado do exame ainda não foi anuncia-
do. O outro óbito ocorreu na segunda-feira (23), também ainda 
sem confirmação para covid-19. Página A6

Prefeito de  
Cravinhos 
presidirá 
a ‘RMRP’
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Legislativo 
votará hoje  
suspensão 
de multas
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Vacina acaba em RP e 
campanha é suspensa 

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) suspendeu a campa-
nha de vacinação contra a gripe até a próxima semana porque 
não há mais doses em Ribeirão Preto. Em três dias, 50.700 idosos 
foram imunizados, atingindo 65% do público-alvo. Página A6

GCM recebe mais 
de 500 denúncias

Guarda Civil Metropolitana (CGM) de Ribeirão Preto já rece-
beu mais de 500 denúncias da população sobre estabelecimentos 
comerciais que estariam descumprindo o decreto de calamidade 
pública. Página A5

Estado registra 48 
mortes por covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde registrou um total de 48 óbitos 
relacionados ao novo coronavírus, causador da covid-19, até esta 
quarta-feira (25). Outros 862 casos já foram confirmados – os oito 
de Ribeirão Preto não estão na lista. O número de mortes chegou a 
57 no Brasil e o total de casos confirmados foi para 2.433. Página A4

Aneel suspende corte 
de energia por 90 dias

Começou a valer nesta quarta-feira (25) a decisão da Aneel 
de suspender durante 90 dias o corte no fornecimento de energia 
elétrica dos consumidores residenciais urbanos e rurais e também 
de atividades essenciais por causa da covid-19. Página A5

Juiz nega recurso 
a réu da Sevandija

O juiz Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira, da 4ª Vara Crimi-
nal de Ribeirão Preto, negou o pedido de prisão domiciliar feito 
pela defesa de Marco Antônio dos Santos, ex-secretário munici-
pal de Administração e réu na Operação Sevandija. Ele tem 66 
anos e está no grupo de risco da covid-19. Página A3
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Semas 
aborda 
morador
de rua

A testagem em massa para o novo coronavírus, causador da covid-19, é uma das medidas mais eficazes para conter a propagação do 
vírus e reduzir os impactos desta pandemia. Supera Parque está adaptando laboratórios para servirem de locais onde as análises serão 
realizadas. Página A5

Geral

Política

A Secretaria Municipal da Assistência Social (Semas) afirmou ao Tribuna, nesta quarta-feira, 25 de março, que as equipes da pasta estão 
percorrendo a cidade para orientar e conscientizar a população em situação de rua sobre a pandemia do novo coronavírus. Página A3

Prévia da 
Inflação é 
de 0,02%  
em março

O Índice Nacional 
de Preços ao 
Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), a 
prévia da inflação 
oficial, ficou em 
0,02% em março 
deste ano, o menor 
resultado para o 
mês desde o início 
do Plano Real 
(1994). O destaque 
foi a redução de 
16,88% nos custos 
das passagens 
aéreas. Página B3

Atletas  
relatam  
sintomas  
da ‘covid-19’
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Vendas  
no varejo  
caem 25% 
no Brasil
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Morre o  
cocriador 
de ‘Asterix 
e Obelix’

O quadrinista francês Al-
bert Uderzo morreu aos 92 
anos, em sua residência, em 
Neuilly-sur-Seine, às mar-
gens do Rio Sena, nos arredo-
res de Paris. Ele ficou conhe-
cido por ter sido cocriador de 
“Asterix e Obelix”. Página B2
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O polêmico pronunciamento de Bolsonaro
Lamentável e perigoso o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) na terça-feira (24). Uma declaração polêmica e, para muitos 
especialistas, irresponsável. Ele pediu à população para deixar o isolamento 
social, retomar a rotina e voltar às aulas e ao trabalho mesmo com a pan-
demia de coronavírus. Ninguém pode precisar ainda quais os impactos da 
covid-19 na vida do brasileiro, mas o presidente – que não é infectologista 
nem cientista – garante que se trata de uma “gripezinha” e que o clima 
quente do Brasil vai matar o vírus. 

As pesquisas e o comportamento do vírus no organismo dos brasileiros 
vão dizer se ele está certo ou errado, mas, por enquanto, apenas Bolsona-
ro tem essa convicção. Ele desdenha das recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), de governadores, secretários estaduais de Saúde, 
infectologistas, especialistas em saúde pública, prefeitos e de seu próprio 
Ministério da Saúde – comandado por alguém sensato, o excelente Luiz 
Henrique Mandetta. 

Bolsonaro é um estadista de Facebook, um produto das redes sociais, 
uma fake news com patente de capitão. Infelizmente, o Brasil vem sendo 
surrupiado governo atrás de governo – anões do orçamento, sanguessugas, 
satiagraha, mensalão, petrolão etc.. A população, cansada de tanta corrup-
ção, elegeu alguém supostamente “honesto” para a Presidência. Bolsonaro 
não é ladrão, mas não é honesto, já mentiu em várias ocasiões e não sustenta 
na terça-feira as meias verdades que diz na segunda. 

Joga para a torcida, mas não é craque. Um técnico que não merece 
aplausos, só vaias e panelaços. É um lutador de MMA no octógono do 
Planalto Central. Transforma tudo em crise política: pibinho, desastres 
ambientais, pandemia... Com ele não tem união de forças, só agressões. 
Triste também é saber que o presidente usa um meio oficial – trans-
missão em cadeia nacional de TV e rádio – para atacar adversários e a 
imprensa, um ato covarde. 

Recentemente, pensou em suspender os salários dos trabalhadores ao 
invés de desonerar as empresas neste momento de crise. Mandou para a 
cucuia a Lei de Acesso à Informação (LAI) durante o surto de covid-19, 
contradizendo a si mesmo. A cada dia demonstra sua incapacidade para 

administrar crises e governar o País. A covid-19 é apenas a chancela desta 
constatação. Porém, ele foi eleito pela maioria e o Brasil não quer mais um 
golpe de Estado, como ocorreu em 1964, e que caiu no gosto do presidente, 
ou, como defende a esquerda, o impeachment de 2016. 

É o Jair acima de tudo e ponto final. O discurso de terça-feira (24) con-
tradiz indicações da OMS, especialistas, seu próprio ministro e protocolos 
adotados ao redor do mundo. Bolsonaro não é médico, não é cientista e 
não é um mito. É um mitômano que deve repensar suas ações para não 
entrar para a História como o presidente que expôs seu a povo a uma 
doença ainda pouco conhecida.

Duarte Nogueira 
Prefeito de Ribeirão Preto
duartenogueira@ribeiraopreto.sp.gov.br

O isolamento
é a regra

Ricardo Sobral
Advogado, mestre em direito, doutor 
em administração e diretor da 12ª 
Subseção da OAB/SP-Ribeirão Preto
sobral@advocaciasobral.com.br

Rui Flávio Chúfalo Guião
Presidente do Conselho 
da Santa Emília Automóveis
ruiflavio@santaemilia.com.br

‘Ainda há juízes
em Berlim’

A frase acima é um jargão e, por isso, rotineiramente volta 
a ser invocada nos momentos de crise e de ataque ao Estado 
Democrático de Direito, mesmo sendo anterior a revolução 
francesa. Sua origem é atribuída a François Andrieux, no 
conto “O moleiro de Sans-Souci”.

O fato narrado retrata a oposição de um cidadão humilde 
que desafia o poder do Kaiser Frederico II, então governante 
da Prússia, para com o seu direito de propriedade de um moi-
nho familiar em contraposição com os interesses de desapro-
priação da área para majoração do terreno do castelo.

O importante é que o “Rei”, que havia trazidos os princí-
pios iluministas, notadamente o de independência do judi-
ciário em relação ao despotismo do executivo, respeitou o 
direito de um simples “mortal” que embasou a negativa de 
retirada de seus direitos de propriedade, com base no fato de 
“ainda há juízes em Berlim”, ou seja, que ao Poder Judiciário, 
ao qual cabe a função de dar eficácia à lei, incube a missão de 
impor limites ao exercício ilegal e arbitrário do governante.

Mas qual a relação com o Brasil de hoje? Nunca se fez tão 
necessário o funcionamento do poder judiciário para garantir 
a aplicação dos direitos e garantias previstos na Constitui-
ção de 1988, sem submissão ao executivo e exatamente para 
contrapor os abusos cometidos nas últimas Medidas Provisó-
rias ou em leis que têm como objetivos a retirada de direito 
conquistados ao longo de séculos.

Nos últimos anos, vimos o ataque visceral aos trabalhado-
res e seus direitos. Primeiro, a famigerada reforma trabalhista 
que reduziu, de forma significativa, o acesso à justiça, inclusi-
ve com partes consideradas inconstitucionais pela justiça.

Depois, a tentativa de sucateamento dos sindicatos, com 
o enfraquecimento das suas participações nas negociações 
coletivas, valorizando o acordado sobre legislado, mas com 
possibilidade de supressão de direitos por meio de acordos 
individuais.

Um conjunto da obra que levou o país a um nível de in-
formalidade assustador e a total submissão da classe trabalha-
dora ao poder do capital. Ora, que trabalhador isoladamente 
terá capacidade e coragem de se contrapor a sua fonte de 
sobrevivência, com o medo e o risco de ser demitido e sequer 
pagar as contas básicas e sustentar sua família.

Mais recentemente, na última segunda-feira, dia 23 de 
março, o governante, para enfrentar a crise do covid-19, pu-
blicou a MP 927/2020, que previa o absurdo de suspensão do 
salário por quatro meses, o que foi imediatamente repudiado 
pela advocacia e pela justiça trabalhista, levando o próprio 
agente a revogar seu ato de barbárie.

Por fim, coube especialmente à Justiça do Trabalho a fun-
ção de enfrentar o abuso e o poder dos mais fortes e garantir 
condições mínimas à enfraquecida classe trabalhadora. Estão 
sendo exatamente as decisões desses juízes de Berlim, a últi-
ma trincheira entre o cidadão e a força do déspota e do poder 
econômico quer seja para garantir o pagamento de salários 
quer seja para reduzir a exposição e o contágio de vírus que 
causa mortes no mundo todo.

Trégua em tempos
de cólera

Colocado em regime de home office pelo zelo e determinação de 
meus filhos, pois estou dentro do grupo de alto risco para o coronavírus, 
comecei a me adaptar a uma nova rotina. Continuo a ler logo cedo a edi-
ção digital do Tribuna Ribeirão e os jornais paulistanos, tomo meu café 
da manhã com mais calma (o que permite curtir os canarinhos da terra 
que buscam a quirera de milho para eles colocada), caminho pelas ruas 
do condomínio onde moro, procurando os túneis verdes que as árvores 
fazem com as suas copas (inverto os caminhos continuamente para exer-
citar o cérebro), abro o ouvido para a cantoria dos pássaros e aproveito o 
ar matinal cheio de aromas das árvores e das flores. 

Além disso, verifico os relatórios da empresa, pois, apesar de longe, 
quero colaborar com o esforço da nossa equipe neste momento grave de 
nossa vida pessoal e empresarial. Acompanho o noticiário para saber das 
novidades da pandemia e  tenho bastante tempo para meditar sobre o 
que está acontecendo e poderá acontecer com todos nós.

Tenho convicção absoluta que o vírus que nos atinge deve ser com-
batido por duas posturas distintas e complementares: uma individual, 
que cabe a cada um de nós, é seguir as recomendações reiteradamente 
feitas pelas autoridades médicas de lavar as mãos constantemente, não 
levá-las ao rosto, boca e nariz, abandonar os cumprimentos manuais e os 
beijinhos sociais e evitar aglomerações. 

Manter distância de pelo menos um metro em relação ao outro, 
espirrar e tossir no braço dobrado e evitar ir a qualquer local que seja 
desnecessário. No trabalho, seguir estas e as demais instruções e conven-
cer os companheiros a fazê-lo, manter as mãos longe das superfícies lisas 
e lavar, lavar sempre as mãos. Se cada um de nós assim o fizer estaremos 
colaborando para o controle da transmissão desordenada do vírus. A 
epidemia virá, mas será menos forte e possível de ser contida.

No plano coletivo, acho que precisamos parar com os embates políticos e 
ideológicos, dar uma trégua geral. Das últimas eleições saiu um país dividido 
ao meio, com facções que se degladiam nas redes sociais, um presidente 
temerário em suas declarações e seguidores que abandonam o bom senso e 
lançam lenha na fogueira, como se isso fosse adiantar alguma coisa. União 
faz a força é velho ditado de nossos avós e pais. Nunca como agora, o velho 
axioma precisa ser praticado. Conversando com um amigo italiano, ilhado 
em uma cidadezinha da Lombardia, ele dizia que o ataque do vírus não era 
contra a Itália, mas contra a Humanidade como um todo. Os números que se 
sucedem no noticiário demonstram isto.

Quando estamos nos degladiando e aparece um inimigo maior, a solução 
é esquecer momentaneamente a nossa briga e nos unirmos para derrotar 
a ameaça maior. A II Guerra Mundial é prova disto, quando os países se 
aliaram aos russos comunistas (regime que tinha como propósito erradicar 
a democracia da face da Terra) para conseguir vitória contra o nazismo e o 
imperialismo japonês. Por isso, acho desproposital abrir as redes sociais e ver 
pessoas xingando autoridades, jornalistas, políticos, adversários, enquanto 
nosso planeta está se exaurindo com a pandemia. Chegam a pregar até a 
morte dos adversários, torcendo para que o vírus os leve.

Isto precisa acabar. Ou nos unimos ou morreremos todos. Vamos decla-
rar uma trégua, sair das redes sociais, postar somente mensagens positivas, 
embora realistas, sem fake news. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de 
ignorar o perigo. Nosso país tem uma desigualdade social muito expressiva, 
os mais pobres serão os mais atingidos e se não reunirmos as nossas forças, 
não somente eles, mas todos nós sofreremos muito. Toda vez que alguém 
posta um xingamento, uma posição radical pró ou contra o atual governo 
ou a quem quer que seja, estaremos nos desviando do perigo que nos cerca. 
Vamos ter juízo e estabelecer uma trégua entre nós.

Parece redundância dizer para as pessoas se isolarem neste tempo de 
grave pandemia. E mesmo que pareça repetitivo, quero reafirmar que o 
isolamento social é a regra do momento. E com poucas exceções. Para 
as pessoas com mais de 60 anos de idade, as exceções são ainda mais 
reduzidas. Apenas o essencial, o inevitável. Todo contato que puder ser 
evitado é de enorme ajuda para o combate ao coronavírus, uma colabo-
ração inestimável às autoridades sanitárias e às pessoas da saúde que lu-
tam todos os dias para reduzir o número de contágios já existentes. São 
pessoas que estão na linha de frente, correndo sérios riscos de contrair a 
doença, justamente na tentativa de curar quem está doente.

Não reputo como tarefa fácil o distanciamento das pessoas, mas o pro-
pósito é de extremo valor. Cuidamos neste momento de manter a nossa 
saúde e a de nossos semelhantes. Mais que isso. Nos isolamos para garantir 
que a vida continue. E não há motivo maior e nem mais importante que 
manter a vida, que preservar a nós mesmos e aos outros. O sacrifício é ple-
namente justificável. É fato que alguns têm mais dificuldades que outros, 
mas é preciso, neste momento, superar os obstáculos para perceber que 
vamos atravessar esse período crítico e continuar a vida.

Alinhados ao que se faz no Brasil e no mundo, principalmente em países 
mais atingidos pela pandemia do coronavírus, tomamos até aqui medidas 
necessárias para evitarmos a propagação do vírus que pode ser letal, prin-
cipalmente para os idosos e pessoas que já têm outras doenças. A medida 
mais recente foi a declaração de calamidade pública, na segunda-feira, dia 23, 
com o objetivo de reduzir ao máximo a circulação de pessoas, por ser esta a 
melhor forma – senão a única – de não sermos atingidos pela doença.

É possível que alguns encontrem excessos, outros considerem que 
era possível ampliar mais as restrições. Haverá críticas e incompreen-
sões, certamente, como ocorre com as medidas tomadas em outras esfe-
ras de governo. Nestes casos ouvimos as críticas, e corrigimos os atos, se 
entendermos necessário, porque não há uma definição pronta de como 
devemos agir. O que sabemos é que o isolamento é essencial, mas ainda 
nos faltam – a leigos e à comunidade científica - muitas informações 
sobre a doença e de como determinar nosso comportamento diante da 
pandemia. Outra coisa essencial é a higienização minuciosa das mãos, 
com água e sabão, e álcool em gel.

Tanto estamos aprendendo com os passos dados que as medidas 
não estão prontas, mas divulgadas aos poucos. Aprendemos a cada dia, 
corrigimos rotas e medidas. Podemos mudar nossas decisões à medida 
em que entendermos necessário. O que não podemos e nem devemos 
é ficar sem decidir em um momento tão trágico para a humanidade. E 
não podemos, de forma alguma, perder de vista os riscos que a situação 
representa para todos nós e nem nos esquecer de outros problemas de 
saúde e manter os cuidados, como é o caso da vacinação contra a gripe 
que acontece agora.

E o aprendizado é coletivo. É uma troca de informações constante que 
nos ajuda a equilibrar as ações. Tenho falado com as pessoas por telefone, 
videoconferência ou aplicativos de mensagens, como todos fazem. Nesta 
quarta-feira mesmo, participei de reuniões por videoconferência com chefes 
de executivo da Frente Nacional de Prefeitos, com prefeitos da Região Metro-
politana de Ribeirão Preto e com empresários de nossa cidade.

Seguimos nosso trabalho. Com intensidade e foco na prevenção ao 
coronavírus. E com a imprescindível dedicação dos profissionais de saúde, 
manteremos a todos informados, de forma transparente por sites oficiais, 
redes sociais e dos veículos de comunicação, que têm atuado de forma exem-
plar na divulgação dos fatos e orientação das pessoas. Por fim, o momento é 
de responsabilidade e cooperação. Manter o regime de distanciamento social 
para evitar o contágio. Proteger os idosos e cuidar dos doentes.

editorial
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Acordo dos 28,35%

Justiça limita desconto feito por bancos 
Sindicato ganha ação contra bancos e notifica a Prefeitura para que interrompa os descontos do consignado acima do limite legal de 30%

O Sindicato dos Servidores 
Municipais de Ribeirão Preto, 
Pradópolis e Guatapará (SSM/
RP) oficiou a administração 
municipal para que cumpra 
uma decisão judicial e limite o 
desconto de empréstimos fei-
tos pelos funcionários públicos 
junto a instituições financei-
ras ao percentual máximo de 
30% sobre o salário, no caso do 
acordo dos 28,35% – reposi-
ção de perdas inflacionárias do 
Plano Collor.

A suspensão foi determina-
da pelo juiz Francisco Câmara 
Marques Pereira, da 1ª Vara Cí-
vel de Ribeirão Preto, atendendo 
parcialmente a ação coletiva im-
petrada pelo Sindicato dos Ser-
vidores Municipais. Ele deter-
minou que os bancos Santander, 
Banco do Brasil, Cacique e BV 
Financeira limitem o desconto 
de parcelas destes empréstimos 
consignados.

O acordo dos 28,35% diz 
respeito a perdas inflacioná-

rias dos servidores municipais, 
ocasionadas durante o Plano 
Collor. Após ação judicial – 
em que a categoria venceu – as 
parcelas começaram a ser pa-
gas pela prefeitura em 2009, no 
governo da ex-prefeita Dárcy 
Vera (sem partido), e sofreu 
alteração nos juros e na exten-
são do prazo em 2017, no pri-
meiro ano da gestão de Duarte 
Nogueira Júnior (PSDB).

No total, 2.890 servidores, 
ou 61,12 % dos beneficiários dos 
28,35%,  venderam parcial ou 
totalmente os seus créditos para 
os bancos credenciados pela 
prefeitura de Ribeirão Preto. A 
estimativa do sindicato é que 
R$ 45.839.622,00 foram des-
contados irregularmente pelas 
instituições financeiras (acima 
do limite de 30%) e deverão ser 
devolvidos aos beneficiários. 

A ação coletiva do sindicato 
produz efeito apenas aos servi-
dores sócios da entidade (sindi-
calizados) por força de entendi-

mento consolidado do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Segun-
do o presidente do SSM/RP, La-
erte Carlos Augusto, os bancos 
ficam de olho na vulnerabilida-
de do trabalhador, que mesmo 
com beneficiário de ações, aca-
ba se endividando pela demora 
provocada no pagamento a ser 
feito pela prefeitura.  

“Além de enfrentar o go-
verno, nosso sindicato também 
enfrentará o grande capital fi-
nanceiro sempre que for preciso. 
Aqui nós não vamos permitir 
que o Santander, que o Banco 
do Brasil e outros, transformem 
nossos servidores em público-
-alvo de operações de crédito 
abusivas”, diz o presidente. O 
sindicato não descarta, neste 
caso, um grande acordo coleti-
vo com as instituições bancárias 
para garantir o efetivo cumpri-
mento da sentença judicial e pôr 
fim a demanda. “Não queremos 
encrenca, mas não fugiremos da 
briga”, afirma Laerte.

JF PIMENTA/ARQUIVO

Sindicato dos Servidores entrou com ação coletiva para limitar o desconto efetuado por bancos

A Secretaria Municipal da 
Assistência Social (Semas) 
afirmou ao Tribuna, nesta 
quarta-feira, 25 de março, que 
as equipes da pasta estão per-
correndo a cidade para orientar 
e conscientizar a população em 
situação de rua sobre a pande-
mia do novo coronavírus.

De acordo com a secretaria, 
essas pessoas são convidadas 
por assistentes sociais a procurar 
a Casa de Passagem e o Centro 
POP, onde tem moradia, alimen-
tação e banho e elas são encami-
nhadas para outros atendimentos, 
quando necessário. Nestes locais, 
os serviços estão sendo oferecidos 
de uma maneira para que não 
haja aglomeração. 

A pasta ressalta que tem 
orientado essas pessoas para que 
voltem às suas casas, reforçando 
a necessidade de evitar aglome-
rações e fim de diminuir o risco 
de contágio pelo coronavírus. 
Entretanto, ressalta que cabe aos 
cidadãos, voluntariamente, aderir 
ou não aos serviços ofertados e às 
orientações oferecidas.

Recente levantamento divul-
gado pela prefeitura de Ribeirão 
Preto, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Assistência Social e em 
parceria com o Instituto Limite, 
aponta que 11.618 atendimentos a 
pessoas em situação de rua foram 
realizados no período de junho de 

2017 a dezembro de 2019 – dois 
anos e meio ou 30 meses. 

Os números representam 
um total de 7.179 usuários ca-
dastrados no Serviço de Abor-
dagem Social (Seas) e 4.439 rea-
bordagens de acompanhamento 
realizadas. O convênio foi assi-
nado em 2017 com objetivo de 
realizar uma ação de cooperação 
mútua totalmente voltada ao 
trabalho social com pessoas em 
situação de rua.

De acordo com o relatório 
“Diagnóstico sobre o atendimen-
to à população de rua”, realizado 
pela entidade, 2.441 abordagens 
e reabordagens foram realizadas 
em 2017, 4.488 em 2018 e 4.689 
em 2019. Por mês, a média é de 
206 abordagens ou reabordagens. 
A estimativa, segundo o docu-
mento, é de que existam na cidade 
cerca de mil pessoas em situação 
de rua de origem local – 982, ou 
13,6% dos 7.179 cadastrados. 

Dentre os 982 ribeirão-preta-
noss, 846 são homens (86,15%) e 
136 são mulheres (13,85%). No 
total, são 6.425 homens (89,6%) 
e 754 mulheres (10,4%). O diag-
nóstico aponta, também, que a 
maioria das pessoas em situa-
ção de rua em Ribeirão Preto, 
além de ser homem, tem de 30 
e 59 anos, e as motivações mais 
comuns apontadas para esta con-
dição são conflito familiar, depen-
dência química, saúde mental e 
problemas financeiros.

Ainda segundo o diagnósti-
co, estima-se que Ribeirão Preto 
possui cerca de duas mil crianças e 
adolescentes em trabalho infanto-
juvenil, como comércio em semá-
foros e outras práticas. “Os Cen-
tros de Referência de Assistência 
Social (Cras) e Centro de Refe-

A Justiça de Ribeirão Preto 
negou o pedido de liberdade feito 
pela defesa de Marco Antônio dos 
Santos, ex-secretário municipal de 
Administração e ex-superinten-
dente da Companhia de Desen-
volvimento Econômico (Coderp) 
na gestão da ex-prefeita Dárcy 
Vera (sem partido). Ele pediu para 
cumprir prisão domiciliar por 
causa da pandemia do novo coro-
navírus (covid-19). 

Marco Antônio dos Santos 
tem 66 anos de idade e, portan-
to, pertence ao grupo de risco. A 
decisão é do juiz da 4ª Vara Cri-
minal de Ribeirão Preto, Lúcio 
Alberto Enéas da Silva Ferreira. 
O magistrado considerou que 
os argumentos da defesa não 
são suficientes para atender ao 
pedido, já que, segundo ele, os 
riscos de saúde enfrentados pe-
los presidiários são os mesmos 
de pessoas em liberdade

O ex-secretário já foi conde-
nado em dois processos da Ope-
ração Sevandija e está preso na 
Penitenciária de Tremembé há 
três anos, desde março de 2017. 
Na ação dos honorários advo-
catícios, que apura desvio de R$ 
45,5 milhões dos cofres da pre-
feitura por meio de um processo 
de reposição das perdas inflacio-
nárias (Plano Collor) dos servi-
dores municipais, ele pegou 18 
anos, nove meses e dez dias de 
prisão pelos crimes de associa-
ção criminosa e peculato.

Na ação que investiga um es-
quema de apadrinhamento polí-
tico, compra de votos, pagamento 
de propina, fraude em licitações e 
terceirização de mão de obra na 
prefeitura, ele foi condenado a 38 
anos, um mês e 26 dias de prisão 
iniciados em regime fechado, mais 
multa de 2% em cima do valor 
dos contratos feitos sem licitação.

O esquema passava por con-
tratos entre a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
(Coderp) e a empresa Atmos-
phera Construções e Empreendi-
mentos, do empresário Marcelo 
Plastino, que cometeu suicídio em 
2016. Santos e mais 20 pessoas são 
réus por organização criminosa, 
dispensa indevida de licitação, 
fraude à licitação, peculato e cor-
rupção ativa.

Nas duas ações penais, o 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) e a Polícia Federal acu-
sam Dárcy Vera de ser a chefe 
dos esquemas. Ela foi condenada 
na ação dos honorários e pegou 
a mesma pena de Santos, de 18 
anos, nove meses e dez dias de 
prisão pelos crimes de associação 
criminosa e peculato. A ex-pre-
feita está em prisão domiciliar e 
recentemente foi denunciada na 
ação da Coderp e é investigada 
por lavagem de dinheiro. Ambos 
negam a prática de crimes e dizem 
que vão provar inocência. 

Defensoria Pública
A Defensoria Pública de São 

Paulo pediu ao Tribunal de Justiça 
(TJ/SP) um habeas corpus cole-
tivo para todas as pessoas idosas 
presas ou que vierem a ser presas, 
tendo em vista que esta faixa etária 
é considerada especialmente vul-
nerável ao coronavírus. 

O órgão pede o imediato re-
laxamento ou, alternativamente, 
a revogação de todas as prisões 
preventivas e temporárias decre-
tadas contra pessoas com 60 anos 
ou mais por decisões de primeira 
instância, assim como a concessão 
da saída antecipada para todas as 
pessoas idosas presas nos regimes 
fechado e semiaberto.

Na eventualidade de indeferi-
mento desses pleitos, a Defensoria 
solicita a ordem para determinar 
a concessão de prisão albergue 
domiciliar por motivos huma-
nitários a todas as pessoas idosas 
presas provisoriamente por deci-
sões de primeira instância ou com 
direito a saída antecipada.

Um projeto de lei apresen-
tado por Paulo Modas (Pros) 
quer suspender a aplicação de 
multas de trânsito em Ribei-
rão Preto durante o período 
em que perdurar o estado de 
calamidade pública na cidade, 
decretado pelo prefeito Duarte 
Nogueira Júnior (PSDB) nesta 
semana e que começou a valer 
na terça-feira, 24 de março.

Por causa da pandemia de 
coronavírus, o decreto impõe 
uma série de restrições até 26 de 
abril. A proposta está na pauta 
de votação da Câmara de Ve-
readores desta quinta-feira, 26 
de março – a sessão será onli-
ne. Segundo o autor do projeto, 
o objetivo é que os agentes de 

fiscalização do trânsito sejam 
utilizados para serviços emer-
genciais, como a divulgação das 
medidas adotadas pelo municí-
pio na prevenção da covid-19. 

Os “amarelinhos”, segundo 
o parlamentar, poderiam atuar 
nas unidades de saúde. A Em-
presa de Trânsito e Transpor-
te Urbano de Ribeirão Preto 
(Transerp) conta com 46 agen-
tes de transito. A quantidade 
de multas aplicadas na cidade 
aumentou 9,57% no ano passa-
do em comparação com 2018. 
O número de infrações saltou 
de 153.852 para 168.577, com 
14.735 a mais. São mais de 14 
mil autuações por mês, cerca de 
468 por dia, quase 20 por hora 

(19,5) – no período anterior as 
médias ficaram bem abaixo (a 
mensal foi de 12.821, a diária de 
427 e a horária, de 17). 

As principais autuações re-
gistradas em 2019 foram por 
transitar em velocidade superior 
à máxima permitida em até 20%, 
dirigir veículo segurando telefone 
celular, estacionar em local/horá-
rio proibido especificamente pela 
sinalização (Área Azul), transitar 
em velocidade superior à máxi-
ma permitida em mais de 20% até 
50% e dirigir veículo manuseando 
telefone celular. A prefeitura de 
Ribeirão Preto possui três radares 
móveis estáticos de fiscalização 
eletrônica – são usados em 15 ave-
nidas da cidade – e um fixo, ins-

talado na avenida Doutor Celso 
Charuri, na Zona Leste. 

As cinco avenidas onde o 
motorista mais comete infrações 
são a Marechal Costa Silva, que 
liga o Campos Elíseos aos bairros 
Vila Mariana, Vila Carvalho, Vila 
Eliza e Jardim Aeroporto, entre 
outros (Zona Norte); a Presidente 
Vargas, que abrange o Jardim Su-
maré, Alto da Boa Vista, Jardim 
Irajá, Jardim Canadá e Jardim Ca-
lifórnia (Zona Sul), Maurílio Biagi, 
entre a Ribeirânia, Santa Cruz do 
José Jacques e City Ribeirão (Zona 
Leste), Luiz Galvão Cezar, do José 
Sampaio Júnior, Jardim Procópio, 
Dom Mieli e Parque das Andori-
nhas (Zona Oeste) e Costábile Ro-
mano, na Ribeirânia (Zona Leste).

Projeto suspende multas de trânsito

Coronavírus

Secretaria aborda moradores de rua
Sevandija

Juiz nega recurso a 
ex-secretário idoso

Marco Antônio dos Santos tem 66 
anos de idade e, portanto, pertence 
ao grupo de risco do coronavírus, 
mas juiz negou o pedido de prisão 
domiciliar

Nas abordagens, a Secretaria de 
Assistência Social tem orientado 
essas pessoas a voltarem para 
suas casas, reforçando a neces-
sidade de se evitar aglomerações 
a fim de diminuir o contágio pelo 
coronavírus

Atendimento para moradores de rua
 

Fale Assistência Social (FAS) 
Telefones: 161 ou 0800 773 0161 
Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM) 
Telefone: 156 
Casa de Passagem 
Endereço: rua Mogi Mirim, nº 45, Jardim Salgado Filho  
Telefones: (16) 3961-1801 
Centro POP  
Endereço: rua Casa Branca, nº 1.655, Vila Brasil 
Telefone: 3622-6036 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das oito às 17 horas 
Saica 
Endereço: rua Genoveva Onofre Barban, nº 851, casas 1, 2 e 3,  
Planalto Verde 
Telefones: (16) 3975-8920, 3975-8922 e 3975-8926 
República para Idosos (Vila Dignidade) 
Endereço: rua Rubem Ubida, nº 670, Jardim Botânico  
Telefone: (16) 3916-2094 
Departamento de Proteção Social Especial 
Endereço: rua Augusto Severo, nº 819, casa 05 
Telefone: (16) 3611-6000, ramal 6027 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das oito às 17 horas

Preso em Tremembé desde março de 2017, Marco Antônio dos 
Santos pediu para cumprir prisão domiciliar por causa da pande-
mia do novo coronavírus 
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rência Especializado de Assistên-
cia Social (Creas) trabalham nor-
malmente para atender as pessoas 
que necessitam de atendimento. 
No entanto, para evitar contato 

de diversas pessoas no mesmo 
local, não estão sendo realizados 
os atendimentos em grupo e in-
dividuais, assim como a idosos”, 
afirma a Assistência Social.

Dentre os 982 ribeirão-pretanos que vivem nas ruas da cidade, 846 
são homens (86,15%) e 136 são mulheres (13,85%)
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CORONAVÍRUS
Atletas de alto rendimento 
também estão sendo afetados pela 
covid-19; astro do vôlei precisou de 
internação hospitalar. Página A7

REDES SOCIAIS
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Coronavírus

Estado registra 48 óbitos por covid-19
Todos os novos óbitos registrados são da capital; São Paulo vai bancar merenda para 700 mil estudantes matriculados na rede estadual 

A Secretaria de Estado da 
Saúde registrou um total de 48 
óbitos relacionados ao novo 
coronavírus, causador da co-
vid-19, nesta quarta-feira, 25 
de março. Todos ocorreram na 
Grande São Paulo. As oito no-
vas mortes confirmadas desde 
terça-feira (24) ocorreram na 
capital paulista. 

São seis homens, de 75, 
82, 72, 98, 80 e 70 anos, e duas 
mulheres, de 87 e 52 anos, esta 
última com comorbidades – 
estava no grupo de pessoas 
que, assim como os idosos, 

configuram risco. Entre o to-
tal de mortes registradas até o 
momento, 45 ocorreram em 
hospitais privados e três em 
hospitais do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

O Estado também registra 
862 casos confirmados – os oito 
de Ribeirão Preto não estão na 
lista. São 722 na capital, seguida 
por Santo André (17), São Cae-
tano do Sul (16), São Bernardo 
do Campo (13), Cotia (seis), 
Guarulhos (cinco), Campinas. 
Mogi das Cruzes e Santa de 
Parnaíba (quatro cada), Osasco 

(três) e São José dos Campos, 
Mauá, Hortolândia, Carapicu-
íba e São Sebastião (dois cada).

Com um caso cada aparecem 
Barueri, Caieiras, Embu das Artes, 
Ferraz de Vasconcelos, Iracema-
polis, Jaguariúna, Jundiaí, Poá, 
Ribeirão Pìres, Rio Claro, São José 
do Rio Preto, Suzano, Taboão da 
Serra, Taubaté e Valinhos, além 
de 33 do exterior e dez de outros 
estados. O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta quarta-
-feira (25) o lançamento do pro-
grama Merenda em Casa.

O programa vai ofertar a 

alimentação para 700 mil es-
tudantes matriculados na rede 
estadual de São Paulo. O valor 
do investimento é de R$ 40,5 
milhões por mês e chegará a 
mais de 20% dos 3,5 milhões 
de alunos da rede. A medida, 
de caráter emergencial, ocorre 
em virtude da suspensão das 
aulas em todas as 5,4 mil es-
colas da rede estadual de São 
Paulo desde segunda-feira (23), 
como forma de conter a propa-
gação do novo coronavírus.  

"A medida vai perdurar en-
quanto as aulas estiverem suspen-

sas. É uma medida protetiva, de 
atenção às famílias e às crianças 
mais vulneráveis do nosso Estado. 
O valor é suficiente para comprar 
uma cesta básica", afirma Doria. 
Serão beneficiados os estudantes 
cujas famílias recebem o Bolsa 
Família, bem como aqueles que 
vivem em condição de extrema 
pobreza, de acordo com o Cadas-
tro Único do governo federal.

O valor de R$ 55 por estudan-
te será disponibilizado às famílias 
para a compra de alimentos a par-
tir de abril. Os repasses serão ofe-
recidos enquanto as aulas segui-

rem suspensas nas escolas. "Além 
de um direito, a merenda escolar é 
uma garantia de capacidade para 
o pleno desenvolvimento dos es-
tudantes”, disse o Secretário de Es-
tado da Educação, Rossieli Soares.

Para identificar os alunos, ha-
verá um cruzamento de dados 
entre as bases da Secretaria de Es-
tado da Educação e da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento 
Social. Desta forma, as duas Secre-
tarias poderão identificar alunos 
em extrema pobreza inseridos no 
Cadastro Único, sejam eles bene-
ficiários do Bolsa Família ou não. 

O número de mortes de-
correntes do novo coronaví-
rus (covid-19) chegou a 57 no 
Brasil, conforme atualização 
do Ministério da Saúde publi-
cada nesta quarta-feira, 25 de 
março. Pela primeira vez desde 
o início da pandemia, foram 
registradas mortes fora dos 
epicentros do surto no país, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 
Falecimentos em razão da 
covid-19 ocorreram em Per-
nambuco, no Rio Grande do 
Sul e no Amazonas.

O total de mortes marca 
um aumento de 23,9% e onze 
óbitos a mais em relação a ter-
ça-feira (24), quando a conta-
bilização marcava 46 vítimas  
por conta da infecção. Na 
segunda-feira (23), eram 25 
falecimentos. O total de casos 
confirmados saiu de 2.201 
para 2.433 casos, 232 a mais e 
alta de 10,5%. O resultado de 
ontem marcou um aumento 
de 28% nos casos em relação 
ao início da semana, quando 
foram contabilizadas 1.891 
pessoas infectadas.

O Ministério da Saúde re-
comenda o isolamento a quem 
apresenta sintomas da co-
vid-19 e a moradores da mes-
ma residência do paciente sin-

O prefeito Duarte Nogueira 
Júnior (PSDB) passou o bastão 
da presidência do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Ribeirão 
Preto (RMRP). O resultado 
da eleição foi divulgado pelo 
chefe do Executivo na manhã 
desta quarta-feira, 25 de mar-
ço, durante a 17ª reunião do 
colegiado, que ocorreu por vi-
deoconferência. 

O prefeito de Cravinhos, 

José Carlos Carrascosa dos 
Santos (PSDB), assumiu a pre-
sidência, e o prefeito de Sertão-
zinho, José Alberto Gimenez 
(PSDB), assumiu o cargo de 
vice-presidente. Ou seja, o tu-
canato continua no comando 
da Região Metropolitana.

"Estou passando o bastão 
para vocês e digo que foi, para 
mim, uma honra representar, 
em todo esse período, o Con-
selho Diretor. Agradeço a com-
preensão de erros que a gente 
comete e digo que estou muito 
feliz, muito seguro de passar o 
bastão. Reforço que o Romag-
noli foi um grande parceiro na 
vice-presidência e que vocês po-
dem contar comigo e com a mi-
nha equipe", afirma Nogueira.

Em março de 2018, No-
gueira foi reeleito presidente 
do Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropoli-
tana, assim como o prefeito de 
Batatais, José Luís Romagnoli 
(PSD), foi reeleito vice-presi-
dente, um ano após a eleição 
deles para os cargos, em 2017.

O Conselho de Desenvol-
vimento da Região Metropo-
litana possui características 
normativas e deliberativas. 
Tem poder para decidir sobre 
a execução de planos, projetos, 
programas, serviços e obras e 
conta com a participação dos 
34 prefeitos e representantes 
do Estado nas funções públicas 
de interesse comum.

É composto pelo presiden-

Policiais prendem dupla
por falsificar agrotóxicos
Ao todo, foram localizados 1.986 galões e R$ 1.350 além de diversas 
caixas de papelão, etiquetas, sacos plásticos, caixas d'água, selos, 
carrinhos de carga e cheques
Policiais Militares do Batalhão de Ações Especiais (Baep) prenderam 
dois homens na noite de terça-feira, 24 de março, envolvidos com 
falsificação de agrotóxicos. De acordo com informação dos PMs, a 
equipe fazia patrulhamento de rotina pela avenida Alfredo Ravanelli 
quando abordaram um rapaz em um veículo.
Em vistoria pelo automóvel do suspeito, os militares localizaram 
cinco galões de inseticidas, um simulacro de arma de fogo e um 
celular. Indagado sobre os objetos encontrados, o homem confessou 
que os defensivos agrícolas eram falsificados e apontou quem seria 
o responsável pela produção.
Ao tomarem conhecimento do endereço do segundo suspeito, os po-
liciais se encaminharam até a residência do acusado, na rua Herme-
linda Henrique Sandrin, no bairro Parque dos Servidores. O homem 
estava em uma caminhonete, em frente ao seu imóvel.
Abordado e revistado pelos oficiais, foram encontradas folhas de 
cheque preenchidas, dois cartões de crédito, rótulos de defensi-
vos agrícolas e cerca de R$ 1,3 mil em dinheiro junto do suspeito. 
Questionado, o acusado informou o endereço de um barracão, onde 
os inseticidas eram falsificados, na Rua Hipólito José da Costa, no 
bairro Tanquinho.
Ao se direcionarem até o endereço citado pelo dono da falsificadora, 
os policiais do Baep se depararam com outros diversos galões com 
produtos em seus interiores, galões vazios, caixas, diversos frascos, 
rótulos e outros instrumentos que era utilizados para manusear e 
armazenar os defensivos. No local, havia também dois veículos que 
comportavam alguns produtos e embalagens.
O proprietário do negócio criminoso também chegou a confessar que 
possuía um laboratório, onde os agrotóxicos eram produzidos. Neste 
laboratório, localizado no bairro Candido Portinari, foram encontra-
dos outros galões vazios, etiquetas e recipientes para manipulação 
ilícita dos agrotóxicos.
Ao todo, foram localizados 1.986 galões (em tamanhos de 20L, 10L, 
5L e 1L) e R$ 1.350. Além de diversas caixas de papelão, etiquetas, 
sacos plásticos, caixas d'água, selos, carrinhos de carga e cheques.
O caso foi registrado junto a Central de Polícia Judiciária (CPJ) como 
crime contra as relações de consumo, produção de substância tóxica 
e agrotóxicos em desacordo com a lei. O 8º Distrito Policial de Ribei-
rão Preto deve investigar a ocorrência

Coronavírus

Mortes no Brasil aumentam para 57 
MARCELLO CASAL JR./AG.BR.

O Ministério da Saúde recomenda o isolamento a quem apresenta sintomas da covid-19 e a morado-
res da mesma residência do paciente sintomático

tomático, bem como a idosos 
acima de 60 anos, pelo prazo 
de 14 dias. Uma vez terminado 
esse período, não haveria mais 
necessidade da medida, a não 
ser em casos de uma condição 
médica específica.

Cultos religiosos
O presidente do Tribu-

nal de Justiça de São Pau-
lo (TJSP), desembargador 
Geraldo Francisco Pinhei-
ro Franco, suspendeu uma 
liminar que determinava 
proibição de cultos religio-
sos e sanções para casos de 
descumprimento dos de-
cretos referentes à pande-
mia pelo novo coronavírus. 

Para o magistrado, cabe 
aos líderes religiosos orientar 
os fiéis. “Aos líderes religio-
sos, no desempenho da fun-
ção acolhedora, pacificadora 
e de propalada preocupação 
com seus fiéis, cabe mostrar 
como desempenham esse 
papel em momento de grave 
crise sanitária.” 

Conselho de Desenvolvimento

Prefeito de Cravinhos vai presidir a ‘RMRP’ 

ALEXANDRE DE AZEVEDO/ CCS

Duarte Nogueira passou o bastão 
para José Carlos Carrascosa dos 
Santos e José Alberto Gimenez, 
prefeitos de Sertãozinho e Cravi-
nhos, respectivamente

te, vice-presidente e pela secre-
taria executiva (Agência/Em-
plasa). Cabe ao órgão definir 
as funções públicas de interes-
se comum, entre os seguintes 
campos funcionais: planeja-
mento e uso do solo, trans-
porte e sistema viário regio-
nal, habitação, saneamento 
ambiental, meio ambiente, 
desenvolvimento econômico, 
atendimento social, esportes, 
lazer e cultura, planejamento 
integrado da segurança pú-
blica, recursos hídricos, de-
fesa civil e serviços públicos 
em regime de concessão ou 
prestados diretamente pelo 
poder público.

A Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto (RMRP) é 
formada por 34 cidades, tem 
uma população de 1.720.469 
habitantes, segundo estima-
tiva do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgada em agosto. 
É composta por 34 municí-
pios: Altinópolis, Barrinha, 
Batatais, Brodowski, Cajuru, 
Cássia dos Coqueiros, Cra-
vinhos, Dumont, Guariba, 
Guatapará, Jaboticabal, Jardi-
nópolis, Luis Antônio, Moco-
ca, Monte Alto, Morro Agudo, 
Nuporanga, Orlândia, Pitan-
gueiras, Pontal, Pradópolis, 
Ribeirão Preto, Sales Oliveira, 
Santa Cruz da Esperança, San-
ta Rita do Passa Quatro, Santa 
Rosa de Viterbo, Santo Antô-
nio da Alegria, São Simão, Ser-
ra Azul, Serrana, Sertãozinho, 
Taiuva, Tambaú e Taquaral.

O prefeito de Cravinhos, José Carlos Carrascosa dos Santos, assumiu a presidência no lugar de Duarte 
Nogueira: Zezinho Gimenez será o vice
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Etanol
A informações apontam que o etanol de Ribeirão Preto é o ter-
ceiro mais barato do Estado. No entanto, para a nossa região, 
as peculiaridades são especiais. Produzimos em nossas usinas 
o produto que abastece um terço da necessidade nacional. É a 
maior produção do país. Mas antes de chegar às bombas há um 
longo percurso a fazer em uma corrente que privilegia os inter-
mediários – a maioria de empresas multinacionais.

Consumidor final 
O último elo é o posto de combustível. Deve haver um estu-
do e readequação dos preços para que nós que enfrentamos 
os “carvõezinhos” da queimada de cana com repercussão na 
saúde dos idosos e de nossos filhos tenhamos algum benefício. 
Temos o trânsito dos pesados treminhões que arrebentam nos-
sas rodovias e causam acidentes fatais, geralmente. E uma se-
rie de ônus com o bônus sendo carreado para outras regiões.

Mistura de 27%
O governo federal autorizou a mistura de 27% de etanol na 
gasolina em substituição ao chumbo tetraetila que era um an-
tidetonante. Com isso, pagamos nesta proporção de etanol ao 
preço da gasolina sem beneficio algum para nossas cidades e 
sem a redução do preço do álcool para nossos veículos. As uni-
dades fabris também estão, pouco a pouco, sendo assumidas por 
grupos multinacionais, pois o setor produtivo esta em precárias 
condições financeiras, salvo exceções. Poucos sabem, o Proál-
cool que incentivou a produção do atualmente conhecido eta-
nol, nasceu em nossa região com a visão empresarial do velho 
Maurilio Biagi e de outros companheiros de lutas.

Para onde vai? 
A diferença dos custos do etanol e da gasolina, gerada pela 
mistura dos 27%, ninguém sabe para onde vai. Perguntamos a 
ministros e a outros técnicos e a resposta é uma só: “Questão 
de ajuste de preços e distribuição”. 

Larga Brasa
Antônio Carlos Morandini

morandinigales@hotmail.com

Morandini Larga Brasa
Segunda a sexta, das 9h às 12 horas

590 khz - Rádio 79 - www.radio79.com.br
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Supera Parque

RP deve promover teste de covid-19 ‘em massa’
A iniciativa é uma parceria de empresas do setor de saúde da cidade e do Supera Parque de Inovação e Tecnologia

DIVULGAÇÃO

Supera Parque forneceu a estrutura física de seus laboratórios, que estão sendo adaptados e transfor-
mados para servirem de locais para as análises 

A testagem em massa para 
o novo coronavírus, causador 
da covid-19, é uma das medi-
das mais eficazes para conter a 
propagação do vírus e reduzir 
os impactos desta pandemia, 
tanto em mortalidade e dis-
ponibilidade dos sistemas de 
saúde, quanto em impactos so-
cioeconômicos. Em Ribeirão, 
os testes são enviados para o 
Instituto Adolfo Lutz, em São 
Paulo, e demoram até três se-
manas para que os resultados 
sejam obtidos. Com a parceria, 
a intenção é diminuir esse total 
para alguns dias.

“A intenção é direcionar a 
testagem para uma parcela da 
população mais vulnerável so-
cial e economicamente. Dessa 
forma, reduziremos a sobre-
carga no sistema de saúde”, 
diz Saulo Rodrigues, gerente 
da Supera Incubadora de Em-
presas de Base Tecnológica. 
Para isso, o Supera Parque de 
Inovação e Tecnologia forne-
ceu a estrutura física de seus 
laboratórios, que estão sendo 
adaptados e transformados 
para servirem de locais onde 
as análises são realizadas.

"Os laboratórios não estão 
dando conta da própria de-
manda. Com base nessa reali-
dade, empresas da área da saú-
de, em parceria com o Supera 
Parque, estão atuando para 
fazer os exames na cidade", 
informa Marcos Santos, CEO 
da Onkos, uma das empresas 
sediadas no Supera Parque. 
Segundo ele, a intenção é que 
a cidade seja referência na-
cional no quesito testagem. 
“Queremos testar o máximo 

de pessoas nesse momento, 
é uma das estratégias mais 
eficazes para reduzir a proli-
feração do vírus na população. 
Porém, os recursos disponíveis 
hoje em Ribeirão Preto para 
elaboração dos testes são insu-
ficientes para toda a demanda.”, 
avalia Santos.

Para a compra dos insu-
mos e reagentes imprescin-
díveis para a realização das 
análises, entretanto, o Supera 
está organizando uma cam-
panha para captar doações. 
Para ajudar, é necessário fazer 
uma doação para ajudar nos 
custos. Saiba mais aqui. “Esta-
mos conversando com muitas 
empresas e batalhando os re-

cursos. O projeto está em an-
damento e buscamos formas 
de concretizá-lo”, disse.

Marcos Santos ressalta, 
entretanto, que o Supera Par-
que não está recebendo, ainda, 
pessoas interessadas em fazer o 
teste. “Essa etapa será posterior. 
Estamos cuidando primeiro da 
infraestrutura”, disse. Para mais 
informações do projeto, basta 
acessar o site https://www.supe-
racaocovid19.com. O Supera 
Parque de Inovação e Tecno-
logia de Ribeirão Preto, gerido 
pela Fipase, é uma iniciativa da 
prefeitura de Ribeirão Preto 
em conjunto com a Universi-
dade de São Paulo (USP). 

Também participam a Se-

cretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São 
Paulo, bem como diversos ór-
gãos estaduais e federais, são 
apoiadores do empreendi-
mento. Instalado no Campus 
da USP local, o Parque abri-
ga a Supera Incubadora de 
Empresas, o Supera Centro 
de Tecnologia, a associação 
do Arranjo Produtivo Local 
(APL) da Saúde, o Polo Indus-
trial de Software (PISO), além 
do Supera Centro de Negócios. 
Ao todo, são 74 empresas ins-
taladas no Parque, sendo: 62 
delas no Supera Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológi-
ca; e 12 empreendimentos no 
Centro de Negócios.

A Guarda Civil Metro-
politana (CGM) de Ribeirão 
Preto já recebeu mais de 500 
denúncias da população sobre 
estabelecimentos comerciais 
que estariam descumprindo 
o decreto municipal do pre-
feito Duarte Nogueira Júnior 
(PSDB) que declarou estado 
de calamidade pública na cida-
de por causa da pandemia do 
novo coronavírus.

O total de denúncias com-
putado é referente apenas ao 
primeiro dia da vigência do de-
creto, na terça-feira, 24 de março 
– as restrições vão até 26 de abril.  
A GCM também tem fechado 
bares, restaurantes, academias, 
salões de festa, escolas de idio-
mas, imobiliárias, lojas de roupa 
e salões de beleza, mas o total de 
comércio fechado ainda não foi 
divulgado. Entretanto, 80 esta-
belecimentos já foram visitados.

Na segunda-feira, 23 de mar-
ço, a prefeitura de Ribeirão Preto 
decretou estado de calamidade 
pública no município, suspen-
dendo o atendimento presencial 
em estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços não 
essenciais com o objetivo de evi-
tar a circulação e aglomeração 
de pessoas, em virtude da pan-
demia do novo coronavírus.

Para assegurar que o decreto 
seja cumprido, a Guarda Civil 
Metropolitana está abordando 
esses estabelecimentos, como 
casas noturnas, bares, lojas, sa-
lões de beleza, entre outros, que 

não oferecem serviços essenciais 
e que devem permanecer sem 
atendimento presencial, ressal-
vadas as atividades internas, sem 
prejuízo dos serviços de entrega 
(delivery) e drive thru.

“É importante salientar que 
o atendimento em domicílio é 
permitido em estabelecimentos 
do ramo de alimentação, mas 
que o funcionamento de serviço 
não essencial está vedado”, expli-
ca Domingos Fortuna, diretor 
operacional da GCM.

A suspensão não se aplica 
aos estabelecimentos de saúde 
(hospitais, clínicas médicas, la-
boratórios de análises clínicas, 
clínicas de fisioterapia, clínicas 
de vacinação, farmácias, lavan-
derias, serviços de limpeza e 
hotéis); alimentação (supermer-
cados e congêneres, feiras livres); 
abastecimento (transportadoras, 
postos de combustíveis e deriva-
dos, armazéns, oficinas de veícu-
los automotores, distribuidores e 
revendedores de gás, revende-
dores de material de construção, 
pet shops e bancas de jornal), se-
gurança (serviços de segurança 
privada) e comunicação social 
(meios de comunicação social, 
inclusive eletrônica, executada 
por empresas jornalísticas e de 
radiodifusão).

A desobediência do decreto, 
caso constatada, implicará em 
medidas legais cabíveis. De acor-
do com o artigo 132 do Código 
Penal, expor a vida ou a saúde de 
outrem a perigo iminente pode 
resultar na pena de três meses 
a um ano, se o fato não consti-
tui crime mais grave. O telefone 
da GCM para denúncia é o 153, 
mas a população também pode 
ligar para o Serviço de Atendi-
mento ao Munícipe (SAM) pelo 
telefone 156.

Começou a valer nesta 
quarta-feira, 25 de março, a 
decisão da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
de suspender durante 90 dias 
o corte no fornecimento de 
energia elétrica dos consu-
midores residenciais urbanos 
e rurais e também de ativi-
dades essenciais no enfrenta-
mento da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). O 
prazo poderá ser prorrogado, 
casos haja necessidade.

A decisão foi anunciada na 
terça-feira pela diretoria da agên-
cia em reunião extraordinária, 
realizada por meio virtual, e se 
aplica às distribuidoras de ener-
gia elétrica. Além da proibição 
da suspensão do fornecimento 
de energia elétrica, a Aneel tam-
bém autorizou as distribuidoras 
a suspender o atendimento pre-
sencial e determinou que elas 
tomem medidas para priorizar 
os atendimentos telefônicos das 
solicitações de urgência e emer-
gência e intensifiquem o uso de 
meios automáticos de atendi-
mento ao consumidor.

Além da suspensão do aten-
dimento presencial, a Aneel 
também determinou outras me-
didas para evitar a circulação de 
profissionais que prestam servi-
ços para as distribuidoras, como 
a suspensão da entrega da fatura 
mensal impressa no endereço 
dos consumidores e a permissão 

Uma medicação usada no 
combate à malária, a chamada 
cloroquina, vai ser produzida 
em larga escala e distribuída em 
hospitais de todo o País para ser 
testada em pacientes que estão 
em situação grave, contamina-
dos pelo novo coronavírus. O 
Ministério da Saúde informou 
nesta quarta-feira, 25 de março, 
que serão liberadas 3,4 milhões 
de unidades do remédio até esta 
sexta-feira (27). 

O próprio governo reconhe-
ce que ainda não há compro-
vação sobre o resultado efetivo 
da cloroquina para a covid-19, 
mas os primeiros testes já mos-
traram, segundo o governo, 
que o saldo é "mais positivo que 
negativo" em pacientes em situ-
ação de risco. De acordo com o 
ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, o remédio não 
será vendido em farmácias para 
a população em geral, porque 
não há nenhum benefício com-
provado em sua utilização entre 
aqueles que não estão em estado 
grave pelo coronavírus. 

Já se sabe, por exemplo, que 
a cloroquina pode causar arrit-
mia cardíaca, dores agudas nos 
rins, entre outros efeitos cola-
terais. Na semana passada, o 
presidente Jair Bolsonaro gra-
vou um vídeo para divulgar o 
produto como uma forma de 

tratar pacientes de coronaví-
rus. A divulgação causou uma 
corrida às farmácias e prejudi-
cou pessoas que, efetivamente, 
fazem uso regular de remédios 
baseados na substância.

Conforme anunciado pelo 
Ministério da Saúde nesta quar-
ta-feira, seu uso, portanto, é res-
trito aos médicos, que poderão 
optar pelo tratamento com a 
substância, caso achem neces-
sário. "Estudos sobre cloroquina 
ainda são preliminares, será ana-
lisado no dia a dia, em casos gra-
ves", comentou Mandetta. "Se o 
médico entender que o paciente 
grave pode se beneficiar, terá a 
cloroquina disponível."

O secretário de Ciência, Tec-
nologia e Insumos estratégicos 
do Ministério da Saúde, Denizar 
Viana, disse que se trata de "um 
medicamento muito promissor" 
e que já é usado há décadas no 
Brasil. Ele reconheceu, porém, 
que não se trata de uma cura da 
covid-19. "Os estudos clínicos em 
humanos ainda estão em curso. 
Então, o que estamos oferecen-
do é uma opção terapêutica. É 
uma indicação complementar, 
com o máximo de controle. Os 
benefícios superam os riscos 
para esses pacientes. O Ministé-
rio da Saúde está propondo um 
protocolo somente para pacien-
tes em situação grave", disse.

A Transerp informa que 
na manhã desta quinta-fei-
ra, dia 26 de março, interdi-
tará um novo trecho aveni-
da Dom Pedro I. Desta vez, 
será na pista sentido Bairro/
Centro, no trecho entre a rua 
Bahia e a rua Pará. O bloqueio 
ocorre em função do serviço 
de drenagem para a obra do 
corredor de ônibus da avenida. 

Desta forma, a Transerp su-
gere como rota alternativa aos 
condutores que seguem pela 
avenida Dom Pedro I em dire-
ção à região Central, o desvio à 
direita pela rua Espírito Santo, 
à esquerda na rua Maranhão, 
à esquerda na rua Rio Gran-
de do Sul até acessar à avenida 
Capitão Salomão.

Com o andamento da obra 

do viaduto na confluência da 
avenida Brasil com a aveni-
da Mogiana, pelo programa 
Ribeirão Mobilidade, nesta 
quinta-feira (26) também ha-
verá a interdição no trecho da 
avenida Brasil com a rua Bo-
lívia. A Transerp sugere como 
rota alternativa aos condutores 
quem desejam acessar a ave-
nida Brasil na pista sentido 

Centro/Bairro desviar à direi-
ta pela rua Bolívia, à esquerda 
pela rua Barretos, à esquerda 
na avenida Mogiana até aces-
sar novamente avenida Brasil. 
Para aqueles que seguem pela 
avenida Brasil e desejam ir no 
sentido da região Central, po-
derá utilizar a rua Santos, virar 
à esquerda na rua México e 
voltar para a avenida Brasil.

Calamidade pública

RP tem mais de 500 
denúncias em um dia

Governo determina a
produção de cloroquina

DIVULGAÇÃO

A maioria sobre estabelecimentos 
que estariam desobedecendo a 
proibição de não realizarem aten-
dimento presencial em decorrên-
cia da pandemia do coronavírus

O total de denúncias computado é referente apenas ao primeiro 
dia da vigência do decreto: 80 estabelecimentos já foram visitados

Transerp interdita avenidas para obras

Energia elétrica

Aneel suspende cortes por 90 dias 
Acirp encaminhou ofício à Aneel 
solicitando que as atividades 
empresariais sejam incluídas no 
pacote de benefícios e que os 
cortes também sejam suspenso

MARCELO CAMARGO/AG.BR.

para que as distribuidoras rea-
lizem a leitura de consumo em 
horários diferentes do usual ou 
mesmo a suspensão da leitura.

Ao adotar a suspensão da 
entrega da fatura impressa, as 
distribuidoras deverão enviar 
fatura eletrônica ou o código de 
barras aos consumidores, por 
meio de canais eletrônicos ou 
disponibilizá-las em seu site 
ou aplicativo. Já na hipótese de 
suspensão da leitura do con-
sumo, o faturamento será feito 
com base na média aritmética 
do consumo nos últimos 12 
meses. "A distribuidora deverá 
disponibilizar meios para que 
o consumidor possa informar 
a auto-leitura do medidor, em 
alternativa ao faturamento pela 
média", diz a Aneel.

Outra medida aprovada pela 
agência foi a suspensão dos 
prazos para que os clientes rea-
lizem pedidos de ressarcimento 
por danos em equipamentos, 

em razão de problemas no for-
necimento de energia. Segundo 
a Aneel, a medida é necessária, 
"uma vez que o processo de res-
sarcimento envolve a circulação 
de técnicos até a casa do consu-
midor para verificar o dano."

A Associação Comercial 
e Industrial de Ribeirão Preto 
(Acirp) encaminhou ofício à 
Aneel solicitando que as ativida-
des empresariais sejam inclu-
ídas no pacote de benefícios e 
que a agência suspenda os cor-
tes também para a indústria e o 
comércio. Assinado pelo presi-
dente Dorival Balbino, o docu-
mento diz que é “Importante 
frisar que os setores econômi-
cos considerados como ‘não 
essenciais’ são os mais penaliza-
dos com as medidas restritivas, 
haja vista que estão impedidos 
de abrirem ao público”. 

E finaliza: “Sem pessoas con-
sumindo e sem dinheiro em 
caixa, tais empresas têm sofri-

do perdas irreparáveis, levando 
muitos ao desespero e à deses-
perança. Portanto, pensando na 
preservação dessas empresas, e 
consequentemente, na preserva-
ção e manutenção de milhares 
de empregos, solicitamos que a 
suspensão de 90 (noventa) dias 
seja aplicada a todos os usuários. 
Certos de que nosso pedido será 
avaliado com a maior brevidade 
possível, reiteramos nossos pro-
testos de elevada estima e distin-
ta consideração”.

A CPFL Paulista é na con-
cessionária de energia elétrica 
que atende 309.817 consumi-
dores em Ribeirão Preto, além 
de mais 4,2 milhões de clientes 
espalhados em outras 233 cida-
des do estado de São Paulo – são 
cerca de 4,6 milhões no total. O 
Departamento de Água e Esgo-
tos (Daerp) já suspendeu o corte 
de água e a cobrança da conta 
para 2.200 famílias beneficiadas 
com a tarifa social (baixa renda).

A decisão foi anunciada na terça-feira pela diretoria da agência em reunião extraordinária e se aplica 
às distribuidoras de energia elétrica
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Hospital das Clínicas

Paciente morre com suspeita de coronavírus
Resultado de exame ainda não foi divulgado: paciente estaria no grupo de risco e foi descrito como portador de câncer em fase avançada

O deputado federal Ricardo 
Silva (PSB), que também é jor-
nalista e apresentador do pro-
grama SBT Verdade, divulgou 
na noite desta quarta-feira, 25 de 
março, que um paciente morreu 
com suspeita de coronavírus 
na Unidade Campos do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, 
ligado à Universidade de São 
Paulo (HC-FMRP/USP). 

O deputado diz que man-
teve contato telefônico com 
funcionários do hospital e con-
firmou a informação na noite 
desta quarta-feira. O paciente 
estaria no grupo de risco e foi 
descrito como portador de 
câncer em fase avançada. Ele 
estava internado no Centro 
de Terapia Intensiva (CTI) da 
Unidade Coronariana (UCO) 
do campus com suspeita de co-
ronavírus, segundo Silva. 

O Tribuna não conseguiu 
contato com a assessoria do 
Hospital das Clínicas, mas apu-
rou que o resultado do exame 
ainda não ficou pronto. O Ins-
tituto Adolfo Lutz, em São Pau-
lo, deve divulgar o laudo que 
vai indicar se o paciente estava 
com a covid-19 ou não nesta 
quinta-feira, dia 26. Ricardo Sil-
va também está em quarentena 

por suspeita de infecção pelo 
novo coronavírus. 

De acordo com o parlamen-
tar, ele recebeu recomendações 
médicas para ficar em isolamen-
to, dentro de casa, após apresen-
tar sintomas de gripe, como dor 
de cabeça e coriza. “Em Brasília, 
eu mantive contato com algu-
mas pessoas que deram positi-
vo para o coronavírus. Alguns 
sintomas começaram a aparecer 
em mim, como coriza, a voz está 
meio anasalada. Um pouquinho 
de dor de cabeça. Nada muito 
sério”, afirma o parlamentar.  

O deputado Federal Ricar-
do Silva tem denunciado que 
exames não são realizados nos 
pacientes em tempo razoável no 
país. Para o parlamentar, países 
como a Coreia do Sul e a Ale-
manha conseguiram segurar o 
avanço da covid-19 fazendo os 
testes em pacientes com e sem 
sintomas e atacando o problema 
de forma antecipada. “No Brasil, 
infelizmente, o olhar é sempre 
do retrovisor. Não há um ce-
nário real de quantos pacientes 
temos infectados em Ribeirão 
Preto e no Brasil”, afirma o de-
putado.

Na segunda-feira (23), o in-
fectologista Benedito Lopes da 
Fonseca, do Hospital das Clíni-

Ribeirão Preto aguarda o resultado de 161 exames: nas últimas 48 horas,
nenhum caso suspeito foi reportado à Secretaria Municipal da Saúde

cas, voltou a cobrar da Secretaria 
de Estado da Saúde que creden-
cie o HC como laboratório refe-
rência. Assim, a cidade não pre-
cisaria aguardar a contraprova e 
poderia definir ações com mais 
rapidez. Na noite de segunda-
-feira (23), outro paciente, de 85 
anos, morreu em Ribeirão Preto 
com suspeita de coronavírus. 

Ele estava internado no Hos-
pital São Lucas – Unidade Ribei-
rânia, na Zona Leste da cidade. 
O morador da cidade de Bro-

dowski – distante 20 quilôme-
tros. O idoso estava com pneu-
monia. Como caso ainda não foi 
confirmado – aguarda resultado 
de exames –, ainda não há infor-
mação oficial sobre a causa da 
morte.

Nesta quarta-feira, a Secre-
taria Municipal de Franca in-
formou que o idoso de 60 anos 
que morreu com suspeita de co-
vid-19 contraiu o vírus influen-
za tipo A, causador da gripe. O 
resultado consta em um exame 

feito pelo Adolfo Lutz. De acor-
do com a Vigilância Epidemio-
lógica, ainda é necessário aguar-
dar o laudo da necropsia para o 
resultado definitivo. 

A análise feita no corpo do 
paciente, no entanto, ainda não 
foi concluída. O idoso morreu na 
sexta-feira (20). Morador de Res-
tinga, ele foi internado no Hospi-
tal do Coração, em Franca, no dia 
16 de março, após ser regulado. O 
homem apresentava quadro de 
insuficiência cardíaca congestiva. 

O álcool gel, se 
conseguimos o 
produto, temos 
como envazar 
e fracionar pela 
Secretaria, 
mas ainda não 
está no fluxo 
adequado. 
Vamos precisar 
de muitas 
coisas durante 
esta fase 
que estamos 
passando”

“

A cidade ainda aguarda o resulta-
do de outro óbito por suspeita de 
coronavírus.

Sem novos registros nas 
últimas 48 horas

A Secretaria Municipal da 
Saúde atualizou nesta quarta-fei-
ra (25) os dados sobre os casos 
do novo coronavírus, causador 
da covid-19, em Ribeirão Preto, 
e o relatório aponta estagnação – 
não houve nenhuma novo caso 
suspeito ou confirmado nas úl-
timas 48 horas. Segundo o Bo-
letim Epidemiológico, a cidade 
continua com oito pacientes in-
fectados. A contraprova de três 
testes deu positivo e cinco exa-
mes aguardam o laudo do Insti-
tuto Adolfo Lutz, em São Paulo.  

Segundo a secretaria, ne-
nhum dos casos é grave e den-
tre os 14 pacientes internados 
por problemas respiratóros 
na cidade, todos são de gripe. 
Ribeirão Preto ainda aguarda 
o resultado de 161 testes que 
estão no Adolfo Lutz. No total, 
desde o carnaval, o município 
já soma 187 notificações, com 
oito casos confirmados (todos 
em março), 18 descartados 
(quatro em fevereiro e 14 neste 
mês) e mais 161 à espera de re-
sultado (todos deste mês).

Esplanada do Theatro Pedro II vazia: vacinação no sistema drive thru foi suspensa
por causa do trânsito e à tarde todas as doses acabaram

Idosos serão atendidos das nove às dez horas e o horário geral de 
atendimento ao público passará a ser das dez às 14 horas, a partir 
desta quinta, dia 26

Secretaria da Saúde suspende vacinação

Daerp terá horário 
especial para idosos

Prefeitura ajuda a empresários de RP 

Gripe

ALFREDO RISK

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) suspendeu a 
campanha de vacinação contra 
a gripe até a próxima semana 
porque não há mais doses em 
Ribeirão Preto. Em três dias, 
entre segunda-feira (23) e esta 
quarta-feira, 25 de março, 
50.700 pessoas foram imuni-
zadas, atingindo 65% do pú-
blico-alvo formado por 78 mil 
idosos a partir de 60 anos – a 
meta é atingir 70.200, ou 90% 
desta parcela da população. 

Como todo o estoque de 
vacinas fornecido pelo gover-
no do Estado de São Paulo foi 
consumido, a vacinação será 
suspensa nesta quinta (26) e 
na sexta-feira, 27 de março, e 
a campanha será retomada na 
próxima semana. A secretaria 
já havia desistido da vacinação 
no sistema drive thru – o pa-
ciente não precisa sair do carro 
– por causa do caos causado no 
trânsito do entorno da Espla-
nada do Theatro Pedro II, no 
Centro Histórico.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a demanda foi 
muito intensa durante a manhã 
e organização direcionou o dri-

ve thru apenas aos idosos com 
dificuldade de locomoção, já 
que a imunização nas escolas 
segue normalmente. Porém, 
a procura seguiu alta, e mui-
ta gente que, apesar de idosa, 
pode caminhar até os postos 
fixos esteve no Pedro II, o que 
levou a prefeitura a acatar a re-
comendação da Polícia Militar 
(PM) e da Empresa de Trânsito 
e Transporte Urbano (Tran-
serp) para suspender o atendi-
mento no local. 

A vacinação deveria acabar 
apenas às 16 horas. Cerca de 
700 pessoas foram imuniza-
das. A fila de carros chegou a 
sete quarteirões. A campanha 
no sistema drive thru termi-
nou por volta das 13 horas.  
Segundo o Boletim Epidemio-
lógico do Departamento de 
Vigilância em Saúde, divulga-
do nesta quarta-feira, Ribei-
rão Preto registrou o segundo 
caso de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) do ano 
– um dos pacientes contraiu o 
vírus da gripe A não subtipado 
e o outro, o H3N2. Até ontem, 
14 pessoas estavam internadas 
em hospitais da cidade por 

problemas respiratórios cau-
sados por alguma das cepas da 
influenza.

Neste ano, a pasta investi-
ga 89 casos – cinco de janeiro, 
onze de fevereiro e 73 de mar-
ço e todos estão sendo testados 
também para o coronavírus 
(covid-19). Segundo dados da 
Divisão de Vigilância Epide-
miológica (DVE) da SMS, Ri-
beirão Preto fechou 2019 com 
13 mortes por gripe. São sete 
óbitos por H1N1, quatro por 
H2N e dois não subtipados. 
Em 2018, durante quatro me-
ses seguidos, a secretaria con-
tabilizou 23 mortes por causa 
de alguma cepa da “gripe A” – a 
maioria por H1N1 e H3N2. 

Em 2017 foram constatadas 
cinco mortes na cidade, mas 
em 2016 treze moradores fale-
ceram, além de uma em 2015  
Em cinco anos, Ribeirão Preto 
acumula 55 óbitos por “gripe 
A”, além de 304 casos confir-
mados. Em 2019, a cidade re-
gistrou 62 casos de influenza 
de 260 investigados. Neste ano, 
a pasta investiga 46 casos – cin-
co de janeiro, onze de fevereiro 
e 46 de março.

Por causa do decreto de 
calamidade pública publi-
cado nesta semana pela pre-
feitura de Ribeirão Preto, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), o 
Departamento de Água e Es-
gotos (Daerp) implantará, a 
partir desta quinta-feira, 26 
de março, horário especial 
para pessoas com mais de 
60 anos. O atendimento será 
exclusivo para os idosos no 
período das nove às dez ho-
ras. O objetivo da medida é 
permitir que idosos que pre-

cisem ir até o posto de aten-
dimento do Daerp na rua São 
Sebastião, nº 462, sejam aten-
didos separadamente. O ho-
rário geral de atendimento ao 
público também foi alterado 
e passará a ser das dez às 14 
horas. Está limitado o aten-
dimento a dez pessoas por 
vez, para evitar aglomeração 
de pessoas no local. O Daerp 
também disponibiliza para os 
usuários vários atendimen-
tos online, em sua página na 
internet: www.daerp.ribeira-
opreto.sp.gov.br.

Na manhã desta quarta-fei-
ra, 25 de março, o prefeito Du-
arte Nogueira Júnior (PSDB), 
acompanhado do secretário 
municipal da Saúde, Sandro 
Scarpelini, e da presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Renata Corrêa, promoveu uma 
teleconferência com empresá-
rios de Ribeirão Preto.

Duarte Nogueira ressaltou 
que Ribeirão Preto, como o 
Brasil todo, passa primeiro por 
uma crise sanitária. É preciso 
seguir à risca as orientações 
que a ciência e as autoridades 
sanitárias estão passando para 
minimizar ao máximo os pro-
blemas de saúde.

“Precisamos pensar também 
nas outras duas crises que ire-
mos ter e que precisamos atenu-
ar pela frente: a crise econômica, 
e depois, com o desdobramento 
dela, a social. Temos que manter 
avisados os empreendedores e 
empresários de quando iremos 
sair da quarentena e voltar a tra-
balhar normalmente”, diz. 

“Tem uma fatia grande da 
população que irá ficar sem 
renda nos próximos dias e isso 
vai virar uma bola de neve que 
precisamos trabalhar para mini-
mizar”, afirma o chefe do Execu-
tivo. Durante a teleconferência, 
os empresários ouviram do pre-

feito as necessidades da cidade 
para seguir no combate à pan-
demia do novo coronavírus.

Ele pediu a doação de más-
cara cirúrgica tripla descartável 
– elástica; máscaras M95, PFF2 
ou similar; face shield –, luvas, 
aventais impermeáveis e aloja-
mento para os profissionais da 
saúde. Além dos empresários, 
qualquer pessoa pode doar, 
basta encaminhar as doações 
para o almoxarifado central da 
Secretaria da Saúde, que fica na 
avenida Doutor Francisco Jun-
queira, nº 1.665.

Sandro Scarpelini falou so-
bre a dificuldade que a Secreta-
ria da Saúde está enfrentando 
para comprar materiais, princi-
palmente, insumos para o aten-
dimento à saúde das pessoas e 
de proteção. “O álcool gel, se 
conseguimos o produto, temos 
como envazar e fracionar pela 
Secretaria, mas ainda não está 
no fluxo adequado. Vamos pre-
cisar de muitas coisas durante 
esta fase que estamos passan-
do”, explica.

Além desses materiais, o 
Fundo Social de Solidarieda-
de criou uma conta (Banco do 
Brasil – CNPJ 56.024.581/0001-
56 – Agência 00028-0 – Conta 
230425-2) para quem quiser 
fazer a doação em dinheiro, re-

vertido para a compra de cestas 
básicas para atender famílias 
que, por ventura, tiverem a fal-
ta de alimentos.

“Nossos principais desafios 
são arrecadar e distribuir ali-
mentos. Iremos centralizar a 
arrecadação no Fundo Social e 
no Banco de Alimentos. Preci-
samos de cestas básicas prontas 
e fechadas, para evitar que as 
pessoas tenham contato direto 
com os alimentos. Esse recurso 
financeiro nos permitirá fazer a 
compra direta de cestas básicas 
e incluir objetos de higiene e 
limpeza”, diz Renata Corrêa.

A distribuição das cestas 
será realizada pelos Centros 
de Referência da Assistên-
cia Social (Cras). As pessoas 
que já estão inscritas pode-
rão retirar as cestas, seguin-
do o critério de protocolo de 
emergência. Renata também 
destacou que já está tratan-
do com organizações não 
governamentais e entidades 
religiosas para que sirvam 
como pontos de distribuição. 
“Tenho mais de dez institui-
ções inscritas, o que nos aju-
da muito, pois elas conhecem 
essa população e o entorno 
de onde vivem”, finalizou.

O prefeito, no entanto, não 
anunciou se vai acatar o pedido 

Estado
Na área do Departamen-

to Regional de Saúde (DR-
S-XIII), a meta é imunizar 
163.137 homens e mulheres 
com mais de 60 anos e 48.567 
profissionais da área da saúde 
– médicos, enfermeiros, aten-
dentes... Em todo o Estado de 
São Paulo, o objetivo é atingir 
15,4 milhões de pessoas (90% 
da população-alvo). 

Nesta primeira etapa, a 
campanha é destinada à va-
cinação exclusivamente de 
idosos (pessoas a partir de 60 

anos) e ocorre em escolas e 
centros comunitários próxi-
mos às unidades de saúde. Na 
área do DRS-XIII, o Estado 
espera imunizar 509.252 pes-
soas até o final da campanha, 
somando todos os públicos.

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta quar-
ta-feira (25) a antecipação da 
vacinação de influenza (gripe), 
a partir da próxima segunda-
-feira (30), para policiais mi-
litares, civis e profissionais do 
Corpo de Bombeiros. A vaci-
nação deste público estava pre-

vista para começar no dia 16 de 
abril, mas foi adiantada dentro 
das estratégias de combate ao 
coronavírus em São Paulo. 

Nesta primeira etapa da 
campanha, também estão sen-
do imunizados idosos com 
mais de 60 anos de idade e 
profissionais de saúde, totali-
zando 6,1 milhões de pessoas 
nessa etapa. A partir do dia 
16 de abril, serão vacinados os 
professores e pacientes com 
doenças crônicas, como asma, 
diabetes, doenças imunossu-
pressoras e outras.

feito pela Associação Comercial 
e Industrial de Ribeirão Preto 
(Acirp), que pede a isenção de 
tributos durante o período do 
estado de calamidade pública. 
A entidade pede a suspensão 
temporária da cobrança do Im-
posto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer natureza 
(ISS-QN), de taxas e da contri-
buição de custeio de iluminação 
pública e do Imposto de Trans-
missão “Intervivos” de Bens 
Imóveis (ITBI).
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Atletas de alto rendimento também estão sendo afetados pela covid-19; astro do vôlei precisou de internação hospitalar
REDES SOCIAIS 

O pronunciamento do pre-
sidente do Brasil, Jair Bolsona-
ro, na última terça-feira (24) 
gerou bastante polêmica e um 
trecho especifico trouxe diver-
sas discussões para o mundo 
do esporte. Bolsonaro afirmou 
que por seu “histórico de atle-
ta” não precisaria se preocupar 
caso fosse infectado com o 
novo coronavírus, a covid-19. 

Entretanto, ao redor do pla-
neta, diversos astros do esporte 
foram infectados com o vírus e 
estão relatando os momentos 
difíceis causados pela doença.  
Kevin Durante, Paulo Dybala, 
Rudy Gobert, Paolo Maldini e 
Earvin Ngapeth são alguns dos 
astros que ficaram doentes du-
rante a pandemia. 

Ídolo do Milan, um dos 
maiores clubes do futebol italia-
no, Maldini relatou os sintomas 
que teve. “Como todos os atletas, 
eu conheço meu corpo. As do-
res foram particularmente for-
tes, senti um aperto no peito. É 
um novo vírus, as lutas físicas 
contra um inimigo que não 
se conhece. Tive os primeiros 
sintomas em 5 de março, dor 
nas articulações e músculos e 
38,5 ° de febre”, afirmou. 

Paralisada desde o dia 11 de 

março, a NBA também teve as 
suas vítimas. Dentre os casos de 
covid-19 confirmados estão o 
do astro Kevin Durant, além dos 
de Rudy Gobert, Donovan Mi-
tchell, Marcus Smart, Christian 
Wood e Trey Thompkins. 

Gobert detalhou perda de ol-
fato e paladar. “Não sou capaz de 
sentir o cheiro de qualquer coisa 
nos últimos quatro dias”, contou 
Gobert em sua rede social.

O vôlei também não fica 
para trás. Astro da seleção 
francesa, Earvin Ngapeth 
revelou que passou por "dias 
difíceis" nos primeiros dias 
com os sintomas do Co-
vid-19, precisando de inter-
nação em um hospital.

“Eu testei positivo para a co-
vid-19 há uma semana. A pior 
parte já passou, eu passei três 
dias complicados, mas agora 
acabou. Eu estou deixando o 
hospital em uma semana. Todos 
vocês, fiquem em casa. Isso não 
acontece apenas com as outras 
pessoas”, alertou Ngapeth.

Segundo a classe médica, 
os doentes com o novo coro-
navírus podem ter sequelas no 
futuro, já que o grau de infla-
mação dos pulmões é conside-
rado elevado. 

Astro do vôlei francês, Earvin Ngapeth, precisou ser internado após 
contrair o novo coronavírus 

 Quina

Concurso 5229 (25/03/2020)
04 - 06 - 27 - 57 - 71

 Mega Sena

Concurso 2246 (25/03/2020)
05 - 09 - 24 - 27 - 33 - 46

 Lotofácil

Concurso 1945 (25/03/2020)
03 - 04 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 15 - 17 - 19
20 - 22 - 23 - 24 - 25

Na contramão do governo, astros do 
esporte relatam sintomas do coronavírus

Hegemonia botafoguense
Os números do Campeonato Paulista mostram que é sina do 
Comercial ser segundo time de Ribeirão Preto. Veja: ano, classi-
ficação e entre parênteses resultados dos clássicos Come-Fogo.

Na divisão principal (Série A1)
1959 – Botafogo 8º, Comercial 14º - (Fogo 2 x Come 1, Fogo 1 x Come 0)
1960 – Botafogo 9º, Comercial 11º - (Fogo 5 x Come 2, Come 3 x Fogo 3)
1961 – Botafogo 8º, Comercial 9º - (Come 1 x Fogo 2, Fogo 0 x Come 0)
1962 – Botafogo 6º, Comercial 9º -(Fogo 2 x Come 1, Come 4 x Fogo 2)
1963 – Comercial 8º, Botafogo 10º - (Fogo 1 x Come 0, Come 2 x Fogo 2)
1964 – Comercial 9º, Botafogo 10º - (Fogo 0 x Come 0, Come 2 x Fogo 2)
1965 – Comercial 8º, Botafogo 13º - (Come 2 x Fogo 0, Come 0 x Fogo 0) 
1966 – Comercial 4º, Botafogo 7º -(Come 5 x Fogo 0, Fogo 2 x Come 2)
1967 – Botafogo e Comercial 9º - (Fogo 2 x Come 0, Come 1 x Fogo 3)
1968 – Botafogo 8º, Comercial 12º - (Fogo 1 x Come 1, Come 1 x Fogo 2)
1969 – Comercial não disputou. Rebaixado em 68 recorreu à Justiça e voltou
1970 – Paulistinha: Botafogo 3º (Classificado), Comercial 7º (Eliminado)
1971 – Paulistinha: Botafogo 2º (Classificado), Comercial 7º (Eliminado) 
1972 – Paulistinha: Comercial 6º, Botafogo 7º, os dois eliminados
1973 – Paulistinha: Botafogo 4º (Classificado), Comercial 7º (Eliminado)
1974 – Botafogo 7º, Comercial 11º - (Come 1 x Fogo 2, Fogo 3 x Come 1)
1975 – Botafogo e Comercial 15º - (Fogo 1 x Come 1)
1976 – Botafogo 4º, Comercial eliminado no 1º turno - (Fogo 1 x Come 0)
1977 – Botafogo 4º, Comercial 14º - (Fogo 1 x Come 0, Come 1 x Fogo 1)
1978 – Botafogo 7º, Comercial 9º - (Come 3 x Fogo 1, Fogo 1 x Come 3)
1979  –  Bota classificado, Comercial eliminado - (Come 1 x Fogo 0, Fogo 1 x Come 0)
1980 – Botafogo 8º, Comercial 11º - (Fogo 1 x Come 0, Come 0 x Fogo 1) 
1981 – Botafogo 11º, Comercial 13º - (Fogo 1 x Come 0, Come 0 x Fogo 0)
                 Houve mais dois Come-Fogo na 1ª fase (Come 2 x Fogo 2, Fogo 1 x Come 0)
1982 – Botafogo 10º, Comercial 17º - (Come 2 x Fogo 0, Come 0 x Fogo 0)
1983 – Comercial 10º, Botafogo 13º - (Come 0 x Fogo 0, Fogo 1 x Come 0)
1984 – Botafogo 11º, Comercial 15º - (Come 1 x Fogo 0, Fogo 3 x Come 0)
1985 – Botafogo 16º, Comercial 18º - (Fogo 2 x Come 0, Fogo 4 x Come 1)
1986 – Botafogo 15º, Comercial 19º - (Fogo 2 x Come 2, Come 0 x Fogo 0)
2012 – Botafogo 15º, Comercial 20º rebaixado - (Fogo 1 x Come 2)
2014 - Botafogo nas quartas de final, Comercial rebaixado - (Fogo 1 x Come 0)

Na Série A2 também 
1994 – Comercial 4º, Botafogo 8º 
1995 – Botafogo subiu, Comercial 7º - (Come 3 x Fogo 0, 
              Fogo 2 x Come 0, Fogo 0 x Come 1)
1998 – Botafogo 7º, Comercial 14º - (Come 1 x Fogo 1, Fogo 2 x Come 2) 
1999 – Botafogo classificado, Comercial eliminado (Fogo 4 x Come 0,
              Come 2 x Fogo 2)
2000 – Botafogo subiu, Comercial não 
2004 – Botafogo classificado, Comercial eliminado – (Come 2 x Fogo 2,
               Fogo 2 x Come  2)
2005 – Comercial classificado, Botafogo caiu (documentação) 
              (Fogo 0 x   Come 1, Come 1 x Fogo 1)                                
2007 -  Botafogo 7º, Comercial 13º - (Come 1 x Fogo 0)
2008 – Botafogo 5º (subiu), Comercial 16º - (Fogo 2 x Come 1)

Come-Fogo no “Paulistão”: 19 vitórias do Botafogo, 9 do Comercial e 16 empates. 

BRIZA abre o jogo!
Luiz Carlos Briza

briza@tribunaribeirao.com.br

O jogo de ida das oitavas de 
final da Liga dos Campeões da 
Europa entre Atalanta e Valen-
cia, disputada no estádio Giu-
seppe Meazza, em Milão, no dia 
19 de fevereiro, contribuiu para 
a propagação do novo corona-
vírus (covid-19) na cidade de 
Bérgamo, na região da Lombar-
dia, uma das mais afetadas pela 
doença na Itália.

Giorgio Gori, prefeito de 

Bérgamo, afirmou em transmis-
são ao vivo nas redes sociais que 
cerca de 40 mil torcedores que 
viajaram a Milão podem ter se 
contaminado de forma coletiva.

"O jogo foi uma bomba 
biológica. Naquela época, não 
sabíamos o que estava aconte-
cendo. O primeiro paciente na 
Itália surgiu em 23 de feverei-
ro. Se o vírus já estava em cir-
culação, os 40 mil torcedores 

Sensação do tênis brasilei-
ro neste início de ano, Thiago 
Wild anunciou na noite des-
ta terça-feira que contraiu o 
novo coronavírus. O atleta 
de 20 anos disse se sentir 
bem e pediu atenção à doen-
ça através de mensagem nas 
redes sociais.

“E aí galera, to passando 
aqui para avisar que acabei de 
contrair o covid-19. Meu resul-
tado saiu hoje (terça). Há uns 
dez dias eu tive alguns sinto-
mas, tive febre, fiquei um pou-
co gripado. Mas daqui a pouco, 
pelo período de incubação da 
doença, já vai passar... Vou fi-
car bem”, declarou.

Wild, que não enfrentou 

nenhuma complicação da 
doença, disse estar perto de 
se recuperar totalmente. “Já 
venho me sentindo bem nos 
últimos dias, mas tô passando 
aqui para alertar todo mundo 
que tem que ficar em casa, tem 
que tomar cuidado com isso. 
É uma doença séria, mas que 
pode ser controlada com força 
de todo mundo”, afirmou.

Uma das promessas do tê-
nis brasileiro, o tenista parana-
ense surpreendeu no mês pas-
sado ao se sagrar campeão do 
Torneio de Santiago, no Chile. 
Ao faturar seu primeiro títu-
lo ATP na carreira ainda com 
19 anos, ele se tornou o mais 
jovem brasileiro a ganhar um 

troféu deste nível, superando 
Gustavo Kuerten, campeão 
pela primeira vez aos 20 anos.

A conquista o levou ao 114º 
posto do ranking da ATP, figu-
rando agora na posição de nú-
mero dois do Brasil, atrás ape-
nas de Thiago Monteiro.

Antes de Wild, três atletas 
brasileiros haviam testado po-
sitivo para o novo vírus: o pivô 
Maique, do time de basquete 
do Paulistano, e os jogadores 
de futebol Jonathas de Jesus 
e Dori. Jonathas, ex-Corin-
thians, mora na Espanha, onde 
defende o Elche na segunda 
divisão nacional. E Dori, for-
mado na base do Fluminense, 
joga no futebol chinês.

Com a paralisação das com-
petições, o departamento de 
futebol do Santos está focado 
em resolver as pendências 
contratuais que dentro do seu 
elenco. Três nomes impor-
tantes têm situações indefini-
das com o clube e os diretores 
estão correndo para resolver 
os problemas. 

As mais preocupantes 
são as do atacante Yuri Al-
berto e do meio-campista 
Evandro. Ambos têm con-
trato com o Peixe somente 
até o meio do ano e podem 
deixar a equipe comandada 
por Jesualdo Ferreira. 

A situação de Evandro é 
mais complexa. O Santos tem 
preferência em uma extensão 
do vínculo por mais seis me-
ses. Entretanto, como o joga-
dor perdeu espaço com o téc-
nico português e o Peixe tem 

uma dívida de R$ 250 mil com 
o estafe do atleta, as negocia-
ções estão longe de terminar. 

Yuri Alberto tem contra-
to com o Peixe até o final de 
julho e já pode assinar um 
pré-contrato com qualquer 
clube. O jovem formado na 
base santista ganhou espaço 
com Jesualdo e virou titular. 
O Santos teve uma reunião 
com o estafe do atleta em 
2020, mas o saldo das tratati-
vas não foi positivo. Na base, o 
garoto sempre foi monitorado 
por clubes europeus.

O outro caso é menos com-
plicado do ponto de vista con-
tratual. Lucas Veríssimo tem 
vínculo com o Peixe até o meio 
de 2022. Entretanto, o joga-
dor está insatisfeito no clube e 
chegou a cobrar publicamente 
mais valorização por parte do 
presidente santista. 

Jogo entre Atalanta e Valencia ‘foi uma  
bomba biológica', diz prefeito de Bérgamo
Equipe da Atalanta é da cidade de Bérgamo, na região da Lombardia, uma das mais afetadas pela doença na Itália

que foram ao San Siro foram 
infectados. Ninguém sabia que 
o vírus estava circulando entre 
nós", afirmou Gori.

Na ocasião, a partida foi 
transferida do estádio Atleti 
Azzurri d'Italia, onde o Ata-
lanta manda os seus jogos, 
para o Giuseppe Meazza, em 
Milão, que tem maior capa-
cidade de público. A partida 
foi histórica. A equipe italiana 
goleou o Valencia por 4 a 1, o 
que inflou aglomerações du-
rante e depois do término do 
duelo. "Muitos assistiram ao 
jogo em grupos e houve muito 
contato naquela noite. O vírus 
foi transmitido de um para o 
outro", disse o prefeito.

O primeiro caso de infecção 
pela covid-19 na cidade de Bér-
gamo aconteceu na mesma se-
mana do duelo entre as equipes 
italiana e espanhola. Desde en-
tão, a Lombardia tem registrado 
um índice alarmante de óbitos. 
São mais de 500 mortes con-

firmadas por dia. Outro fator 
preocupante é que um terço do 
elenco do Valencia está conta-
minado pelo novo coronavírus.

Apesar da suspeita, autori-
dades italianas apontam que o 
estopim para o contágio entre 
os cidadãos de Bérgamo tenha 
ocorrido no hospital Alzano 
Lombardo. "O jogo foi um fa-
tor, mas o hospital é a explica-
ção mais plausível. Não sabe-
mos exatamente quando, mas 
um dia um paciente apareceu 
com pneumonia e os sinto-
mas não foram reconhecidos. 
O paciente estava junto com 
outros pacientes, que se infec-
taram, assim como médicos e 
enfermeiros", explicou Gori.

A Itália registra mais de 69 
mil casos do novo coronavírus 
e mais de 6.800 pessoas já mor-
reram em decorrência da do-
ença. O país é o atual epicentro 
da infecção global e só perde 
para a China, que contabiliza 
mais de 81.000 casos.Jogo foi em Milão, pois estádio da Atalanta não possui credenciais da Uefa

GETTY IMAGES

Sensação do ano, tenista brasileiro Thiago 
Wild contrai novo coronavírus
Tenista paranaense surpreendeu no mês passado ao se sagrar campeão do Torneio de Santiago, no Chile

Santos tenta resolver  
pendências contratuais  
durante suspensão do futebol
Lucas Veríssimo cobrou valorização da diretoria; Yuri Alberto e  
Evandro estão em fim de contrato

COCRIADOR DE ‘ASTERIX E OBELIX’
O quadrinista francês Albert Uderzo morreu na terça-
feira, 24 de março, aos 92 anos, em sua residência, em 
Neuilly-sur-Seine, comuna às margens do Rio Sena, 
nos arredores de Paris. Página B2
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UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO

Somos todos
dinossauros.

A menos que venha uma chuva 
de meteoros, ou entremos na segunda 
era glacial, o impresso está longe 
da extinção!

Mas sim, reconhecemos que somos 
todos “dinossauros”: com a 
experiência e credibilidade, 
que nos renderam muitos furos 
de notícias...

De “moderninhos”, só o fato 
de também termos site e redes sociais. 

Tribuna é jornalismo.
E no jornalismo não tem fake news.
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Leão do Norte

Comercial vê retorno incerto após
arrancada antes da paralisação
Presidente do clube acredita que o Leão do Norte pode ser prejudicado esportivamente por suspensão dos jogos

Comercial vinha em grande 
fase até a paralisação
do Campeonato Paulista

JF PIMENTA/JORNAL TRIBUNA

Antes da paralisação do 
Campeonato Paulista Série 
A3, o Comercial vinha em 
grande ascensão e invicto há 
cinco rodadas. Com quatro 
vitórias e um empate, o Leão 
do Norte pegou o elevador e 
subiu para as primeiras posi-
ções da competição. 

Segundo levantamento 
feito pelo site globoesporte.
com, o aproveitamento do 
Comercial neste período su-
biu para 86,6%, superior ao 
do líder Noroeste, que teve 
78,8%. Neste período, o Leão 
do Norte ganhou 13 dos 15 
pontos em disputa. Já o No-
rusca faturou 11 pontos. 

Para o presidente do clu-
be, Ademir Chiari, a decisão 

de paralisar o campeonato foi 
correta. Mas, o dirigente rei-
terou que, esportivamente fa-
lando, o Leão do Norte pode 
sentir bastante a pausa. 

“A atitude foi correta. Es-
peramos que o vírus não se 
propague ainda mais e que a 
gente volte com o campeona-
to o mais rápido possível. Mas 
por esse lado [esportivo] o 
Comercial vai sentir bastante, 
vinha subindo de produção 
para buscar a classificação e o 
acesso. Isso pode ser prejudi-
cial”, afirmou Chiari. 

A guinada do Leão do 
Norte na competição aconte-
ceu após a chegada do técni-
co Fahel Júnior. O treinador 
recentemente disse concor-

Apesar da má fase do Botafogo, Darley é um 
dos destaques da temporada

Pantera

Em isolamento
social, Darley
fala da rotina de
treinos em casa

RAUL RAMOS/AGÊNCIA BOTAFOGO

Capitão do elenco botafo-
guense na atual temporada, o 
goleiro Darley demonstrou sua 
preocupação por conta da pan-
demia de coronavírus no Bra-
sil. Ele afirmou também que 
procura seguir no dia a dia as 
recomendações da OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) e 
das autoridades.

“Estamos tendo um cuida-
do redobrado neste momento. 
Saio de casa apenas para buscar 
o essencial. Tenho conversado 
muito com a minha esposa. 
Temos conversado com nos-
sos pais, familiares e orientado 
bastante os nossos filhos”, dis-
se Darley, que respondeu por 
Skype perguntas enviadas pe-
los profissionais de mídia para 
o departamento de comunica-
ção do Botafogo.

O goleiro do Tricolor tam-
bém comentou sobre a rotina 
de treinos em casa. Ele segue 
uma cartilha de atividades 
elaborada pelo departamento 
profissional do clube.

“O Botafogo teve sempre 
essa preocupação com o atleta. 
Foi passada uma cartilha com 
treinos de força, aeróbico e esta-
mos procurando seguir. Temos 
que estar bem para quando vol-
tar o campeonato”, afirmou.

“O goleiro tem uma dificul-
dade maior porque necessita 
de ritmo de jogo e precisa trei-

nar com bola, mas está difícil 
porque as áreas externas do 
condomínio estão fechadas por 
conta desta pandemia. Tenho 
conversado muito com os dois 
preparadores, o Kiko Oliveira 
e o Danilo Augusto. Estamos 
fazendo o treino o mais correto 
possível para voltar numa boa 
condição”, completou.

O futebol paulista está ofi-
cialmente paralisado desde o 
dia 16 de março, quando a FPF 
(Federação Paulista de Futebol) 
se reuniu com os representan-
tes dos 48 clubes integrantes 
das três primeiras divisões do 
estado. Segundo a entidade, a 
decisão foi tomada em consen-
so com todos os clubes.

Goleiro botafoguense está 
seguindo a cartilha de 
treinos disponibilizada para os 
atletas praticarem em casa

Estamos tendo 
um cuidado 
redobrado 
neste momen-
to. Saio de 
casa apenas 
para buscar 
o essencial. 
Tenho con-
versado muito 
com a minha 
esposa. Temos 
conversado 
com nossos 
pais, familia-
res e orientado 
bastante os 
nossos filhos”

“

dar com a decisão da pausa 
e destacou que ainda é cedo 
para pensar em um planeja-
mento de retorno. 

“Ainda é muito cedo para 
se pensar em que tipo de pla-
nejamento vamos traçar para 
quando os jogos forem reto-
mados. O mundo vive um 
problema novo onde todas as 
áreas estão paradas. Passamos 
para os atletas apenas para se 
cuidarem neste período sem 
jogos e para seguirem os exer-
cícios traçados pelo nosso pre-
parador físico”, disse Fahel.

VIVACIDADE
Ele é exemplo de alegria, saúde e de gratidão. 
José Rodrigues Gonçalves Júnior, o conhecido 
José Birigui, celebrou seus 93 anos, em almoço 
na Churrascaria Moinho’s. Página B4

JUCELY CASSONI
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O adeus ao cocriador 
de 'Asterix e Obelix’
Albert Uderzo publicou, ao lado do roteirista René Goscinny 24 livros da série “Asterix”, que venderam mais de 370 milhões de exemplares 
traduzidos para mais de 100 idiomas em todo o mundo

Quadrinhos

Por: Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

O delicado momento da  
Teledramaturgia da Record 

Nesse episódio envolvendo a crise do coronavírus a Record entrou 
na contramão da TV Globo em relação aos profissionais da teledra-
maturgia e disparou demissões. A parceira Casablanca, responsável 
pela produção de novelas e séries, em meio à paralisação de tudo por 
causa da pandemia, não pensou duas vezes.

A empresa só aguardou o desembarque do pessoal (produtores, 
maquiadores, figurinistas...) que estava no Marrocos, gravando “Gê-
nesis”, e dispensou todo mundo.

Elenco e diretores escaparam dos cortes porque são contratados 
da própria Record e não da Casablanca, mas também eles não estão 
imunes de perderem seus postos.

Em contato com a coluna, alguns atores reclamam da falta de co-
municação com a emissora. Há contratos chegando ao fim em abril 
e ninguém se pronuncia. Difícil saber como o seu departamento de 
teledramaturgia emergirá após esse problema do coronavírus, uma 
vez que sua estrutura é infinitamente menor que a da Globo e a pro-
dução, terceirizada.

Os Estúdios Casablanca (ex-RecNov) só não vão se tornar uma “ci-
dade fantasma” porque o jornalismo, necessário, continua vivo.

TV Tudo
Pacote fechado
A Globo conseguiu 
fechar no último 
domingo o traba-
lho de edição da 
novela “Salve-se 
Quem Puder”, que 
deixa o ar no pró-
ximo sábado. A 
exemplo dos de-
mais horários, o 
das sete da noite 
também vai aguar-
dar uma solução 
para o problema 
do coronavírus. Na 
segunda, volta “To-
talmente Demais”.
 
Opção
A todos os apre-
sentadores de pro-
gramas na Band foi 
oferecida a escolha 
de continuar no 
ar ou, por causa 
do coronavírus, 
se afastar do tra-
balho. A maioria, 
como Renata Fan e 
Neto, por exemplo, 
ainda que obede-
cendo cuidados, preferiu seguir normalmente.
 
Prestação de serviço
A rádio Bandeirantes e a BandNews FM estão divulgando no ar no-
mes e forma de contato de restaurantes e bares que vão manter o 
serviço de delivery durante a quarentena. Âncoras estão pedindo 
para que os donos dos estabelecimentos se manifestem pelo serviço 
de WhatsApp.
 
Pilotando
O novo jornal pensado para a Rede TV!, em cima do atual momento e 
o coronavírus como pauta única, já teve piloto gravado. E Marcelo do 
Ó e Amanda Klein usados como apresentadores.
 
Porém...
A direção da Rede TV! ainda não tem uma decisão sobre o seu lança-
mento. E nem mesmo se será às 21h30, como inicialmente foi planejado.

Tudo parado
As gravações do “Que História é Essa, Porchat?”, como quase tudo, 
foram paralisadas. Só tem mais um inédito para a semana que vem. 
Agora será tomada decisão sobre o que será nos próximos tempos. 
Se entram reprises ou um material que ainda não foi utilizado.

Bom senso
Olha aí que bom: na Rede TV! todas as gravações de programas fo-
ram interrompidas. Luciana Gimenez, na segunda-feira, foi a última. 
Apesar de algumas rebatidas, como o vídeo gravado pelo Marcelo de 
Carvalho na semana passada, prevaleceu o bom senso.

“Fora” de fora
A Globo exibiu, na terça-feira, o último episódio da primeira tempora-
da do “Fora de Hora”. Na próxima semana o horário será preenchido 
por séries. A sessão “Espiadinha Globoplay” mostrará o primeiro epi-
sódio de “Killing Eve – Dupla Obsessão”, que tem duas temporadas 
disponíveis na plataforma para assinantes.

Antes da hora
Ainda sobre o “Fora de Hora”, não fosse o coronavírus, o programa 
ficaria no ar até o dia 14 de abril. Sobre uma próxima temporada, se 
haverá ou não, não há nada resolvido. É uma decisão que será toma-
da só mais à frente.

Série
Já a partir de 1º de abril, a Globo vai mostrar a terceira temporada de 
“Perception - Truques da Mente”, de terça a sexta-feira, em substitui-
ção a “Castle”.  No ar após o “Jornal da Globo”. 

Bate – Rebate
n O GloboNews, no começo da tarde de ontem, estava ao vivo na 
entrevista do governador de São Paulo, João Doria...
n Paulo Bonfá estreou na BandNews, talk-show diário, às 22h30.

C´est fini
A exemplo de outras produções do cinema, os trabalhos de “Barão 
Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos”, no Rio Grande do Sul, também 
foram adiados por causa do coronavírus. O filme mostra a trajetória 
do filantropo Maurice Von Hirsch, que ajudou a enviar judeus para 
vários lugares do planeta, inclusive para o estado gaúcho. No elenco, 
Narjara Turetta, Daniela Albuquerque, Camilo Bevilacqua, Giuseppe 
Oristanio, Anselmo Vasconcelos, Alcione Mazzeo, entre outros.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CORDON PRESS

O quadrinista francês Al-
bert Uderzo morreu na ter-
ça-feira, 24 de março, aos 92 
anos, em sua residência, em 
Neuilly-sur-Seine, comuna 
às margens do Rio Sena, nos 
arredores de Paris. Mais co-
nhecido por ter sido cocria-
dor de “Asterix e Obelix”, o 
artista foi vítima de um ata-
que cardíaco sem qualquer 
relação com o coronavírus, 
segundo seu genro Bernard 
de Choisy relatou à AFP.

Uderzo publicou, ao lado 
do roteirista René Goscin-
ny (1926-1977), 24 livros da 
série “Asterix”, que vende-
ram, ao longo de seis déca-
das, mais de 370 milhões 
de exemplares traduzidos 
para mais de 100 idiomas 
em todo o mundo. Após a 
morte de Goscinny, a fran-
quia seguiu adiante, ren-
dendo adaptações live action 
estrelando Christian Clavier 
e Gérard Depardieu.

Também rendeu diversos 
filmes de animação e jogos de 
videogame inspirados nas tra-
mas e cenários dos persona-
gens, além, é claro, de outros 
álbuns em quadrinhos, sendo 
alguns com arte do próprio 
Uderzo e outros, mais recente-
mente, com autoria de outros 
quadrinistas. Entre os perso-
nagens principais de Asterix e 
Obelix estão o cão Ideiafix, o 
druida Panoramix e o chefe da 
aldeia gaulesa, Abraracourcix.

Desde a primeira publi-
cação de “Asterix”, em 1959, 

na edição inaugural da len-
dária revista “Pilote”, René 
Goscinny e Albert Uderzo 
já eram reconhecidos como 
uma dupla bem estabeleci-
da no competitivo mercado 
de quadrinhos franco-belga, 
talvez o mais qualificado do 
mundo ainda hoje. 

A bande dessinée humorís-
tica de “Asterix” retratava a re-
sistência de um vilarejo gaulês 
contra o irresistível avanço do 
Império Romano sobre suas 
terras no século 1º a.C. O tema 

Criador e criaturas: Albert Uderzo ficou conhecido por ter sido cocriador de “Asterix e Obelix”

JOÃO MIGUEL JR.

O baterista Bill Rieflin 
morreu nesta terça-feira, 24 
de março, aos 59 anos. Ele fez 
parte da banda britânica de 
rock progressivo King Crim-
son até o ano passado e já 
tinha tocado com o R.E.M., 
Ministry, Revolting Cocks, 
Pigface, KMFDM e Swans. A 
informação foi dada pela re-
vista Variety, segundo a qual 
o músico estava em trata-
mento contra um câncer. 

A notícia foi confirmada 
pela banda King Crimson 
em seu perfil do Facebook 
na manhã desta quarta-feira 
(25). Robert Fripp, do King 
Crimson, também se mani-
festou nas redes sociais. "Voe, 
meu amigo Bill. Minha vida 
é incomensuravelmente mais 
rica por ter conhecido você." 
Baixista da banda, Tony Le-
vin escreveu: 

"Muito triste por saber 
que meu colega de banda e 
querido amigo Bill Rieflin 
morreu. Ele foi uma pessoa 

excepcional em muitos sen-
tidos e tenho muita sorte de 
tê-lo conhecido". Bill Rieflin 
nasceu em Seattle em 1960 
e tinha múltiplos talentos: 
tocava bateria e também te-
clado, baixo e guitarra. No 
ano passado, o King Crim-
son, banda criada em 1969, 
se apresentou no Rock in Rio.

Stuart Gordon
O cineasta Stuart Gordon 

morreu na terça-feira (24), 
aos 72 anos. Ele dirigiu clássi-
cos do cinema como “A Hora 
dos Mortos-Vivos (1985)”. 
A informação da morte foi 
confirmada à Variety, mas a 
família não revelou a causa. 
Inspirado no conto de H.P. 
Lovecraft, o filme de Gor-
don narrava a história de um 
médico que buscava rever-
ter a morte. O longa ganhou 
continuações que não foram 
conduzidas pelo cineasta. 

Em sua carreira, Gordon 
voltou ao gênero de horror 

pode até soar árido e mais 
adequado a um livro de his-
tória antiga do que ao entre-
tenimento infantojuvenil, mas 
Goscinny e Uderzo provaram 
por décadas que eram magis-
trais em transformar assuntos 
delicados do passado em ma-
terial para deleite.

Após uma bem-sucedida 
parceria com ninguém menos 
que Jean-Jacques Sempé, Gos-
cinny trabalhou com Uderzo 
em “Oumpah-pah”, quadrinho 
que antecipa algumas das te-
máticas que viriam a ser apro-
fundadas em Asterix. Com 
um nativo americano como 
protagonista, a obra oferecia 
comentários ácidos a respei-
to do colonialismo francês na 
América do Norte. 

Na época, “Oumpah-pah” 
já demonstrava a desenvoltura 
da dupla para trabalhar com 
controvérsias da história, 
como invasões e genocídios, 
por uma ótica humorística, 
mas nunca acrítica. Os anos 
1960 foram a era de ouro da 
parceria entre Uderzo e Gos-
cinny, quando as tramas mais 
aclamadas pelos fãs de Aste-

rix foram publicadas, como 
seu encontro com Cleópatra 
no Egito, suas aventuras na 
Bretanha e seus embates com 
Júlio César

No Brasil, “Asterix” foi pu-
blicado pela editora Record, 
principalmente ao longo dos 
anos 1980, mas a maioria da 
saga permanece fora de catálo-
go. É possível encontrar alguns 
dos livros clássicos da dupla, 
como “A Cizânia”, “Asterix 
entre os Bretões”, “A Odisseia 
de Asterix” e “Asterix e Cle-
ópatra”, em sebos e sites que 
vendem livros usados, como 
Estante Virtual e Amazon, por 
preços que variam, em média, 
de R$ 19 a R$ 59.

Após a morte precoce de 
Goscinny, no entanto, Uderzo 
deixou de publicar Asterix por 
vários anos. Eventualmente, 
ele mudou de ideia e teve de 
enfrentar críticas e controvér-
sias ao prosseguir com a publi-
cação da saga como roteirista 
e ilustrador. Com o tempo, ele 
passou a convidar outros artis-
tas para trabalhar na série, até 
que se aposentou de vez dos 
quadrinhos em 2011.

King Crimson e R.E.M.

Baterista Bill Rieflin 
morre aos 59 anos

em “Do Além” (1986), “O 
Poço e o Pêndulo” e a antolo-
gia “Mestres do Terror”. É dele 
também a ficção científica “A 
Fortaleza” (1992), história que 
se passava no futuro de 2017, 
em que o ator Christopher 
Lambert interpretava um pa-
ciente de experimentos men-

tais. Nos últimos anos, Gordon 
se dedicou ao teatro, com a 
mulher, Carolyn Purdy. Juntos, 
fundaram a Organic Theater 
Company. Seu último traba-
lho no cinema foi “Em Rota de 
Colisão” (2007), sobre um caso 
de assassinato real, com a atriz 
Mena Suvari no elenco.

Bill Rieflin morreu aos 59 anos: ele fez parte da banda britânica de 
rock progressivo King Crimson até o ano passado e já tinha tocado 
com o R.E.M.

SHIRLAINE FORREST/WIREIMAGE

Entre os personagens principais de Asterix e Obelix estão o cão Ideia-
fix, o druida Panoramix e o chefe da aldeia gaulesa, Abraracourcix

DIVULGAÇÃO

INFLAÇÃO
IPCA-15, que mede a prévia da inflação 
oficial, ficou em 0,02% em março deste 
ano, o menor resultado para o mês desde 
o início do Plano Real (1994). Página B3

JF PIMENTA/ARQUIVO

Cultura
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IPCA-15

Cana-de-açúcar

Prévia da inflação 
oficial é de 0,02%
IPCA-15, que mede a prévia da inflação oficial, ficou em 0,02% em março 
deste ano, o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real (1994)

Aeroporto Leite Lopes:
destaque de março foi
a redução de 16,88% nos
custos das passagens aéreas,
o terceiro mês consecutivo
de queda de preços

JF PIMENTA/ARQUIVO

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da inflação oficial, ficou em 
0,02% em março deste ano, o 
menor resultado para o mês des-
de o início do Plano Real (1994). 
Segundo dados divulgados nes-
ta quarta-feira (25) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE), a taxa é inferior 
ao 0,54% observado no mesmo 
período de 2019 e também ao 
0,22% de fevereiro deste ano.

Com o resultado da prévia 
de março, o IPCA-15 acumu-
la taxas de 0,95% no ano e de 
3,67% em doze meses – era 
de 4,21% no período anterior 
e está dentro da meta de 4% 

perseguida pelo Banco Central 
este ano. Fechou o ano passa-
do em 4,31%, acima do teto de 
4,25%. Quatro dos nove grupos 
de produtos e serviços pesqui-
sados registraram deflação em 
março, segundo o IBGE. As 
quedas ocorreram em habitação 
(-0,28%), artigos de residência 
(-0,05%), vestuário (-0,22%) e 

transportes (-0,80%).
Por outro lado, houve au-

mentos em alimentação e bebi-
das (0,35%), saúde e cuidados 
pessoais (0,84%), educação 
(0,61%), comunicação (0,33%) 
e despesas pessoais (0,03%). O 
gasto das famílias com trans-
portes recuou 0,80% em março, 
após uma alta de 0,20% em feve-

Vendas no varejo caem 25,2% em uma semana
ALFREDO RISK

As vendas do comércio 
varejista nacional recuaram 
25,2% na semana de 16 a 22 de 
março frente à semana ante-
rior, afirmou nesta quarta-fei-
ra, 25 de março, a Boa Vista. A 
empresa passou a acompanhar 
as vendas semanais do vare-
jo para avaliar os impactos de 
medidas restritivas contra o 
coronavírus sobre o setor. Ante 
igual semana de 2019, no en-
tanto, a queda registrada nas 
vendas foi de 9,5%.

Considerando apenas o fim 
de semana de 21 a 22 de mar-
ço, a queda nas vendas foi mais 
expressiva, de 36,6%, na com-
paração com o fim de semana 
imediatamente anterior (13 a 
15 de março), quando já havia 

medidas de restrição da circu-
lação. Em relação ao primeiro 
fim de semana do mês, quan-
do ainda não havia medidas de 
restrição, a queda foi de 44,3%.

Eduardo Molina, da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Ribeirão Preto (Acirp), disse 
que o movimento no comér-
cio já recuou cerca de 20% no 
mesmo período – quando as 
108 escolas municipais, as 82 
estaduais e as mais de 300 par-
ticulares e as lojas dos quatro 
shopping centers da cidade e 
do comércio em geral ainda 
estavam atendendo. As aulas 
foram suspensas a partir de se-
gunda-feira (23) e o município 
entrou em estado de calamida-
de pública na terça-feira (24).

“O fechamento de lojas e 
a drástica redução na circu-
lação de pessoas têm causado 
um impacto significante nas 
vendas do comércio varejis-
ta, principalmente nas lojas 
físicas. As incertezas quanto 
à duração das restrições e o 
efeito destas sobre o mercado 
de trabalho já afetaram forte-
mente a confiança dos consu-
midores e devem continuar 
influenciando negativamente 
as decisões de consumo”, diz 
a Boa Vista, em nota. O le-
vantamento foi baseado em 
uma amostra de consultas re-
alizadas no SCPC no período 
de 6 a 22 de março.

A Confederação Nacional 
dos Dirigentes Lojistas comu-

nicou em nota oficial sua defe-
sa do fechamento total de todo 
e qualquer tipo de comércio 
em território brasileiro, com 
exceção, dos serviços básicos, 
como supermercados  e farmá-
cias, que devem funcionar com 
regras de utilização para que se 
evitem aglomerações. 

O comunicado acontece 
em meio a pandemia do coro-
navírus, em quarentena. Esti-
ma-se que o setor do comér-
cio e serviços seja impactado 
negativamente em mais de 
R$ 100 bilhões nos próximos 
meses. Por esse mapa geral do 
comércio, e por outro lado, 
as lojas onlines e serviços de-
livery crescem para manter a 
população em casa.

reiro. O grupo deu a maior con-
tribuição negativa para a taxa de 
0,02% do IPCA-15, o equivalen-
te a -0,17 ponto percentual.

O destaque foi a redução 
de 16,88% nos custos das pas-
sagens aéreas, o terceiro mês 
consecutivo de queda de pre-
ços. Em janeiro, as tarifas aéreas 
já tinham recuado 6,45%, se-
guido de nova queda de 6,68% 
em fevereiro. Os combustíveis 
recuaram 1,19% no mês de 
março. Houve queda de 1,18% 
na gasolina e redução de 1,06% 
no etanol. O óleo diesel ficou 
1,95% mais barato, enquanto o 
gás veicular diminuiu 0,89%.

Os gastos das famílias bra-
sileiras com habitação diminuí-
ram 0,28% em março e o grupo 
deu uma contribuição negativa 
de 0,04 ponto para a inflação 
do mês. A queda foi puxada 
pela energia elétrica, que recuou 
1,30%. Em março, permanece 
em vigor a bandeira tarifária 
verde, em que não há cobrança 
adicional na conta de luz.

As famílias voltaram a gas-
tar mais com alimentação e 
bebidas em março. O grupo 
passou de uma queda de 0,10% 
em fevereiro para um avan-
ço de 0,35% neste mês, uma 
contribuição de 0,07 ponto no 
IPCA-15. O custo da refeição 
no domicílio saiu de queda de 
0,32% em fevereiro para avan-
ço de 0,49% em março. 

As famílias pagaram mais 
este mês pela cenoura (23,92%), 

ovo de galinha (5,10%), toma-
te (4,93%) e leite longa vida 
(1,37%). Na direção oposta, as 
carnes ficaram 1,81% mais ba-
ratas, mas a queda foi menos 
intensa do que a de fevereiro 
(-5,04%). A alimentação fora do 
domicílio subiu 0,03% em mar-
ço. O preço do lanche fora de 
casa teve alta de 0,39%, enquan-
to a refeição recuou 0,08%.

Os gastos das famílias com 
saúde e cuidados pessoais su-
biram 0,84%, grupo de maior 
pressão sobre a inflação, com 
contribuição de 0,11 ponto per-
centual para a o IPCA-15 deste 
mês. Os itens de higiene pessoal 
ficaram 2,36% mais caros, uma 
contribuição de 0,09 ponto. Os 
perfumes aumentaram 5,10%, 
enquanto os produtos para pele 
subiram 4,37%. O plano de saú-
de aumentou 0,60%, com im-
pacto de 0,02 ponto percentual.

A expectativa agora é saber se o desconto chegará às bombas

Petrobras prevê queda nas bombas
Gasolina

ARQUIVO

A Petrobras informa que, 
com uma nova redução de 15% 
a partir desta quarta-feira, 25 de 
março, o preço médio da gasolina 
nas refinarias passa a ser R$ 1,14 
por litro. Este é o menor valor co-
brado pela companhia petrolífera 
desde 31 de outubro de 2011. A 
estatal espera que o desconto seja 
repassado ao consumidor.

“A Petrobras espera que este 
movimento nos preços se reflita, 
no curto prazo, na redução do 
preço final cobrado ao consumi-
dor”, diz nota divulgada pela em-
presa. De acordo com pesquisa 
semanal da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), entre os dias 15 
e 21 de março, o preço médio ao 
consumidor no país para a gaso-
lina era de R$ 4,486 por litro. 

O repasse de ajustes dos 
combustíveis nas refinarias para 
o consumidor final nos postos 
não é imediato e depende de 
diversos fatores, como consu-
mo de estoques, impostos, mar-
gens de distribuição e revenda 
e mistura de biocombustíveis. 
Postos de combustíveis pelo país 
já sentem queda importante na 
demanda, em meio a medidas 
de isolamento social praticadas 
por autoridades e sociedade em 
geral para evitar a proliferação 
do novo coronavírus.

No caso do preço do diesel, 
a petroleira não realizou ajuste 
nesta quarta-feira. Mas o com-
bustível fóssil vendido pela 
companhia acumula recuo de 
aproximadamente 30% neste 
ano até o momento. Segundo 
o levantamento regional da 
ANP, realizado em 108 cidades 
paulistas, a gasolina vendida 
em Ribeirão Preto é a mais ba-
rata do estado de São Paulo. O 
preço médio para o consumi-
dor é de R$ 4,161. 

O valor mais elevado tam-
bém é da região: em Franca, o 
litro custa R$ 4,568. O preço 
médio do diesel é de R$ 3,370. 
O diesel S10 é vendido por R$ 
3,524.  O etanol ribeirão-pretano 

é o terceiro mais barato do esta-
do, segundo a pesquisa da ANP. 
Custa R$ 2,865 e está atrás do 
produto vendido em Presidente 
Prudente (R$ 2,709) e Araça-
tuba (R$ 2,830). O derivado de 
cana-de-açúcar é mais caro em 
Cubatão, onde o litro é repassa 
ao consumidor por R$ 3,505.

Na última quinta-feira (19), 
o preço da gasolina ficou 12% 
mais barato nas refinarias da 
Petrobras, que já havia anun-
ciado, na semana anterior, que-
da de 9,5% para o combustível. 
O do diesel caiu 7,5%, acima da 
redução de 6,5% ocorrida no 
período anterior. Os preços dos 
combustíveis da estatal seguem 
a política da empresa de repas-

Valores médios segundo a ANP
Gasolina....................................................R$ 4,161  
Etanol .......................................................R$ 2,865 

Diesel ........................................................R$ 3,370 
Diesel S10 ................................................R$ 3,524

sar para o mercado a paridade 
com o valor internacional.  

Com a nova redução, o pre-
ço da gasolina vendida pela esta-
tal já caiu 40,5% e o diesel 29,1% 
no ano, ainda não totalmente 
repassada para o consumidor, 
avaliam analistas. Considerando 
os valores médios da agência, de 
R$ 4,161 para a gasolina e de R$ 
2,865 para o derivado da cana, 
ainda é mais vantajoso abaste-
cer com etanol, já que a parida-
de está em 68,8% – deixa de ser 
vantagem encher o tanque com 
o derivado da cana-de-açúcar a 
relação chega a 70%. 

Com o início da safra 
2020/21 da cana-de-açúcar, o 
preço do etanol combustível 
despencou nas usinas paulistas 
e o litro do produto está abaixo 
de R$ 2, segundo dados divul-
gados nesta sexta-feira, 20 de 
março, pelo Centro de Estudos 
Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea) da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq) – vinculada à Universi-
dade de São Paulo (USP). 

Foi a terceira queda seguida. 
O preço do hidratado recuou 
13,97%, de R$ 1,9437 para R$ 
1,6721, e já acumula retração de 
23,05% em março, depois de fe-
char fevereiro com alta de 3,54%. 
O preço do anidro – adicionado 
à gasolina em até 27% – caiu 
6,20%, mas segue acima de R$ 
2. Baixou de R$ 2,1558 para R$ 
2,0221 e soma recuo de 11,49% 
em 20 dias deste mês, depois de 
subir 0,98% no período anterior.

Comércio varejista de Ribeirão Preto fechou 
as portas nesta semana em cumprimento aos 

decretos de calamidade e quarentena

Dólar recua 0,97% e 
fecha o dia a R$ 5,03

O dólar teve novo dia de queda, na esteira da melhora do ambiente 
de negócios no exterior após o acordo em Washington para aprovar o 
pacote emergencial trilionário do governo americano para contornar 
a crise do coronavírus, embora com direto a impasse no final do dia 
entre democratas e republicanos sobre o valor do seguro-desemprego. 
A moeda americana chegou a cair abaixo de R$ 5 na tarde desta quar-
ta-feira (25), mas em dia de fraco volume de negócios, a queda acabou 
perdendo força na hora final dos negócios. No mercado à vista, o dólar 
fechou a R$ 5,0326, em baixa de 0,97%. Após ganho de 9,69% no dia 
anterior, o Ibovespa fechou em alta de 7,50%, a 74.955,57 pontos, 
perdendo parte do fôlego no fim da sessão, em linha com o observado 
em Nova York. O giro financeiro totalizou R$ 28,7 bilhões.

Moagem atinge quase 
3 milhões de toneladas

Na primeira quinzena de março, as unidades da região Centro-
-Sul processaram 2,99 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 
sendo quase 90% destinada à produção de etanol (243,76 milhões 
de litros). A quantidade fabricada de açúcar, marginal, atingiu 
apenas 40,83 mil toneladas. No acumulado desde o início da safra 
2019/2020 até dia 16, a moagem somou 582,92 milhões de tonela-
das, enquanto as produções de açúcar e de etanol alcançaram 26,53 
milhões de toneladas e 32,79 bilhões de litros, respectivamente.  

“Faltando apenas uma quinzena para o fim da safra, esse volume do 
renovável ultrapassa em 2,20 bilhões de litros o recorde anterior de 30,95 
bilhões de litros, registrado na temporada passada”, lembra o diretor 
técnico da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), Antonio de 
Padua Rodrigues.  Na primeira quinzena deste mês, 26 usinas iniciaram 
a moagem. Assim, até o dia 16 de março, o Centro-Sul contava com 43 
unidades em operação, sendo 32 usinas processando cana-de-açúcar e 
onze empresas com fabricação de etanol de milho (sendo três dedicadas 
exclusivamente ao processamento desta matéria-prima). 

A saber, na mesma data de 2019 foram registradas 25 unidades pro-
cessando cana e outras seis somente com milho. Levantamento preliminar 
conduzido pela Única indica que 68 unidades produtoras estarão em ope-
ração no Centro-Sul no final de março (12 unidades postergaram o início da 
safra para a primeira quinzena de abril). Esse número é ligeiramente inferior 
às 80 unidades com moagem registradas em 31 de março de 2019. 

Até 15 de abril, o referido levantamento indica que 198 usinas estarão 
em operação na Região Centro-Sul, contra 157 unidades registradas em 
igual período do ano passado. Rodrigues ressalta que até o momento as 
empresas estão conseguindo operar normalmente. “Observamos alguns 
problemas pontuais como o atraso na entrega de equipamentos envia-
dos para a reforma, a dificuldade de colheita manual em alguns casos 
isolados e a preocupação com a obtenção de AET para o transporte da 
cana-de-açúcar, por exemplo”, acrescenta o executivo. 

As unidades estão tomando todas as precauções necessárias para 
preservar os seus colaboradores e que a manutenção das atividades é 
fundamental para garantir a oferta de açúcar, etanol combustível, bioe-
letricidade e álcool para assepsia.  Em relação a esse último item, cabe 
destacar que a Unica, em ação coordenada com as suas associadas, está 
promovendo a doação de mais de um milhão de litros de álcool gradua-
ção 70% INPM para o sistema público de saúde.

Em março, 
permanece
em vigor a 
bandeira
tarifária verde, 
em que não 
há cobrança 
adicional na 
conta de luz”

“
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IBOVESPA +7.50
DÓLAR COMERCIAL R$ 5.0340
Dólar Turismo R$ 5.1940
EURO COMERCIAL R$ 5.49450
OURO BM&F R$ 260,00 (GRAMA)
Poupança 0.5000Economia
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Coronavírus

FOTOS: JUCELY CASSONI

DIVULGAÇÃO

Josélia Meirelles com a filha Juliana e o genro LucasAs filhas Jucinei e Juceli com José Birigui

Guilherme Figueiredo e Luciana Livison

Carlos Alberto Martins

Cleusa Lúcia do Prado

Ela adora a Páscoa da Le Sofiah: a gente boa Eliná Mazzetto

Vivacidade
Ele é exemplo de alegria, saúde e de gratidão. José Rodrigues Gonçalves Júnior, o conhecido José Birigui, 

celebrou seus 93 anos, em almoço na Churrascaria Moinhos. Parabéns por tudo que o senhor representa. 
Falando em Moinho’s, aliás, pra quem não sabe, a churrascaria acaba de ser vendida para o grupo Nativas.  A Tereos anunciou doação de 20 mil litros de álcool 

líquido 70% para hospitais e postos de atendimento do 
SUS dos municípios onde estão as unidades industriais 
de açúcar, etanol e bioenergia do Grupo, na região noroes-
te do Estado de São Paulo.

 Entre as instituições que irão receber a doação, estão: o 
Hospital de Base, de São José do Rio Preto; o Hospital do 
Amor, de Barretos; as Santas Casas de Barretos, Bebe-
douro, Cajobi, Colina, Guaíra, Guaraci, Olímpia, Pitan-
gueiras, São José do Rio Preto e Tanabi; e as secretarias 
de saúde de Guapiaçu, São José do Rio Preto, Severínia, 
Tabapuã e Viradouro.

 A Bvlgari fez grande doação ao Hospital Lazzaro 
Spallanzani, na Itália.
 A Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da 12ª 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Ribeirão 
Preto emitiu uma nota com medidas de prevenção. Dentre 
as orientações estão: o adiamento de assembleias e/ou a 
restrição das pautas, evitar a utilização de áreas comuns e se 
possível priorizar o uso de escadas, ao invés do elevador.

 As vendas de flores e plantas ornamentais caíram 70% 
somente na semana passada, nos supermercados e em 
floriculturas de todo o país. Somente para os produtores, 
os prejuízos chegam a cerca de R$ 50 milhões.

 A 8ª Excursão da Líbano Tour, planejada para acontecer 
entre os dias 4 e 14 de maio, será adiada para Edição de 
Outubro 2020, que tem saída do Brasil no dia 4 de outu-
bro, e retorno ao Brasil no dia 15 do mesmo mês.

PARABÉNS
A cidade de Terra 
Roxa completa 69 
anos de emancipação 
política. É aniversário 
de Rubens Rocha, 
Carlos Roberto 
Mantovani, Paula 
Schmidt, Valério 
Diass, Margarida 
Fonseca e Martha Sá.

Aniversa 
riantesETIQUETA

Por Cerimonialista Chris Grandini

Etiqueta em tempo de quarentena e coronavírus

1. Antes de tudo, lave as mãos
2. Se precisar tossir ou espirrar, faça-o no antebraço
3. Ande com álcool em gel e lenços umedecidos
4. Evite dar beijos e aperto de mão, o mais elegante e cuidadoso 
    agora é o cumprimento à distância
5. Aproveite sua família em casa, faça uma bela mesa posta. O momento de resguardo        
pode ser proveitoso para o lar
6. Mesmo que você não esteja com o vírus, se resguarde. Você pode não sofrer 
    com a doença, mas algum familiar ou conhecido pode, empatia também é etiqueta

Arroz com lentilhas

 A Le Sofiah inova neste 2020 e vai entregar os deliciosos 
Ovos de Páscoa pelo delivery.

 A tradicional padaria Visconde está sob nova direção e novo 
nome, Pães e Filhos.

 Sérgio Zavaglia mudou o formato do “Nhoque da Fortuna”, 
realizado em seu espaço, todos os dias 29. Vai entregar direta-
mente em sua residência, nos dias 28 e 29 de março.

 A segunda edição do Prêmio Jornalístico Nicola Tornatore 
está confirmada. Promovido pelo Instituto Ribeirão 2030, Acirp 
(Associação Comercial e Industrial) e Ciesp (Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo), o concurso irá premiar as melhores 
reportagens sobre corrupção, transparência, ineficiência no uso de 
recursos públicos e controle social no município de Ribeirão Preto.

 Neste ano, o prêmio está dividido em duas categorias: 
jornalistas profissionais e universitários. Poderão ser inscritas 
reportagens publicadas até 15 de agosto de 2020. Ao todo, 
serão distribuídos R$ 2,7 mil em prêmios.

amir@tribunaribeirao.com.br

Bom dia!

“Fazer a diferença 

na vida dos outros... 

É o que vale a vida 

valer a pena”. 

(Professor Pharol)
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ANÚNCIOS DIVERSOS PUBLICAÇÕES LEGAIS PALAVRA CRUZADA NOTAS DE FALECIMENTO HORÓSCOPO PREVISÃO DO TEMPO

Rua Paraná, 2016 - Alto do Ipiranga - Ribeirão Preto-SP

CLASSIFICADOS
TRIBUNA(16) 
3632-2200
VEÍCULOS

VENDE-SE  KOMBE
Ano 1974 a mais 
nova da cidade, tra-
tar no 9.9210-0892

VENDO PERUA 
KOMBI

2007/2008 1.4 flex 
com 9 lugares, tratar 
no (16) 9.8154-8360

VENDO CB 300
Ano mod 2011 tratar 
no (16) 9.8154-8360

MONZA SL/E
2.0 - 93.93

Terceiro dono, 4 
portas, álcool ori-
ginal, todo original 
inclusi ve pintura, 
para colecionador, 
direção hidráulic 
a, trio elétrico fun-
cionando, rodas 
liga leve ori ginal. 
Interiwor todo 
original, CD com 
frente removível. 
Encosto de cabe-
ça e braço trasei-
ro. De sembaçador 
traseiro. Alarme. 
Troco e Financio. 
Parcelo no cartão 
–  9.9131.3911.

ASTRA GLS 2.0 
MPF 8V 95.95

Terceiro dono, todo 
original, inclusive 
pintura, para cole-
cionador, 4 portas, 
relíquia, ar condicio-
nado, computador 
de bordo, direção 
hidráulica, trio elétri-
co, alarme na cha ve, 
pneus novos, limpa-
dor e desembaçador 
traseiro, som origi-
nal. Troco e Finan-
cio. Parcelo no car-
tão – 9.9131.3911.

CLASSIFICADOS
TRIBUNA(16) 
3632-2200 

IMÓVEIS

VENDO 
APARTAMENTO

Na praça da Cate-
dral - 3 dormitórios 
na sombra, sala 
de três ambientes, 
copa - cozinha, 2 
banheiros, andar 
alto, grande quan-
tidade de armários, 
quarto e banheiro 
de empregada. área 
de serviço e 146m2 
R$ 145.000,00 fa-
cilitados e se pre-
ferir faça financia-
mento em qualquer 
banco ou na Caixa. 
Alcindo 3635-1670

ÓTIMO 
INVESTIMENTO 

Vende-se prédio 
todo com aproxi-
madamente 565 
m2 de construção 
na Vila Tibério, pró-
ximo a rodoviária, 
com 10 unidades 
residenciais (kit-
nets) e uma sala 
comercial  40m2 
cada unidade, Sete 
garagens.  Valor R$ 
1.000.000,00. Tra-
tar com o proprie-
tário Roberto Fone 
9.9637-2857

VENDO CASA 
CAMPOS ELÍSEOS

3 Dormitórios, sala, 
copa, cozinha, 2 
banheiros, gara-
gem 3 carros. Óti-
mo preço, reforma-
da. Rua Patrocínio, 
331 Tel 3629-3471  
ou 9.9705-0903

CHÁCARA 
STA CRUZ DA 
ESPERANÇA

Vendo terreno 1000m 
plano energia, frente 
asfalto ótima locali-
zação ótimo preço R$ 
38.000,00 estudo pro-
posta 9.9629-4803
SITIO PATROCÍNIO 

PAULISTA
Vendo 5 alq. com 
4.000 pés de eucalip-
tos terra cultura uma 
parte plana outra 
caída pasto energia, 
poço semi artesiano 
área verde precisa 
roçar aceito veícu-
los 9.9629-4803 R$ 
300.000,00

CASA 250.000,00 
COM SALÃO

2 quartos sala co-
zinha banheiro área 
serviço garagem laje 
piso frio mais salão 
de esquina serve 
qualquer ramo, Rua 
General Câmara 
Super movimentada 
muitos comércios 
em frente  pisos fa-
ria ligue 3625-5624 
– 9.9140-2272 Cre-
ci 43 381

APTO 159.000,00 
CENTRÃO

2 quartos sala cozi-
nha banheiro lavan-
deria quartos des-
pejo todo reformado 
pintadinho prédio 
super seguro 2 ele-
vadores 50mts do 
calçadão. Desocu-
pado. Ligue 3625-
5624 – 9.9140-
2272 Creci 43 381

MERCADINHO SÓ 
49.000,00

Espaço para açou-
gue e padaria, bem 
montado, esto-
cado, faturando 
localização mara-
vilhosa pertinho 
do centro, antigo 
no local, aluguel 
barato, baixa des-
pesa. Ligue 3625-
5624 – 9.9140-
2272 Creci 43 381

ALUGUEL DE 
SUÍTES 

Mobiliados/ cozinha 
completa p/ traba-
lhadores registrados 
e estudantes com-
provados. centro, 
local seguro, prox. 
shopping, bancos, 
farmácias, super-
mercados e padaria. 
Tel/whatsapp 16 
9.9113-3160

VENDO 
APARTAMENT0

CENTRO
141 m²: suíte + 2 
dormitórios, andar 
alto, sacada, sala 
2 ambientes, toda 
reformado, lavabo, 
lavanderia, armários 
em todos os cômo-
dos, 3 elevadores. 
Tel 9.9131-3911

VENDO APTO. 
BOTÂNICO

02 quartos, sendo 
uma suíte. 65m2. 
Sacada na sala e na 
suíte. 02 vagas na 
garagem (não é de 
gaveta). Condomí-
nio de R$ 190,00. 
Não tem porteiro. 
Com elevador. R$ 
270 mil. Tratar dire-
to com proprietário 
(16) 98115-7416.

TERRENO JD
JANDAIA

Vende-se, (10x25), 
Local: Rua Tocan-
tins, 2388. Valor R$ 
110.000,00. Tratar 
9.9127-0484

ALUGO APTO. 
BOTÂNICO

02 quartos, sendo 
uma suíte. 65m2. Sa-
cada na sala e na suíte. 
02 vagas na garagem 
(não é de gaveta). Con-
domínio de R$ 190,00. 
Não tem porteiro. Com 
elevador. Tratar (16) 
98115-7416.

NOVA 
ALIANÇA SUL

Terreno 25x36 m. 
+ - 890 m². Comer-
cial ou residen cial. 
Todo plano pronto 
para construir, muro 
e calçada padrão. 
Ideal para predi-
nho, galpão, casa e 
etc. Estudo troca – 
9.9131.3911.

VENDO
Casa Vila Tibério, ga-
ragem, sala, 2dorm., 
coz, banheiro com hi-
dromassagem, quin-
tal, copa, armários, 
piso frio, quase nova, 
aquecedor solar, ar 
condicionado, docu-
mentação ok. Rua 
Epitácio Pessoa, 705

TERRENO
JD PALMARES

Vende-se, (10x25). 
Local: Rua Miguel 
Prophetti , 539. 
Aterrado com água 
e força. Valor R$ 
135.000,00 . Tratar 
9.9127-0484

TERRENO
PLANALTO VERDE

Vende-se, (10x25), 
Local: Rua Vereador 
José Moretti, 135. 
Valor R$ 135.000,00. 
Tratar 9.9127-0484, 
água e luz.

ALUGO
APARTAMENTO 

Av Meira Júnior 3 
amplos dormitórios, 
banheiro, cozinha, 
área de serviço, 
armários novos, 2 
vagas na garagem 
. Tratar fone 3612-
1542 / 3441-0336
VENDO TERRENO 

Jardim Florida me-
dindo 10x28 entre 
casas perto da Av 
I n d e p e n d ê n c i a . 
Tratar fone 3612-
1542 / 3441-0336

ALUGA-SE
IMPECÁVEL

Um dormitório, 
banheiro com box, 
pia de mármore, 
azulejo até o teto, 
chave tetra, fundos 
independente, laje, 
sem fiador, perto 
D. Pedro I.  Tratar 
9.9717-3068

APART. CAMPOS 
ELÍSEOS

Vendo 190.000,00, 
3 dorm.  1 suíte, 
armários, sala dois 
ambientes, dispen-
sa, 1 garagem co-
berta, área de ser-
viço. 3610-9859 / 
9.9761-8403 Cre-
ci-34619

APART. CAMPOS 
ELÍSEOS

Vendo 290.000,00, 
3 dorm. 1 suíte, 
armários, sala dois 
ambientes, saca-
da, duas garagens 
paralelas, área de 
serviço. 3610-
9859 / 9.9761-
8403  Creci-34619

CASA IPIRANGA
Vendo 100.000,00 1 
dorm. garagem, ter-
reno 5x28, 50m Av. 
Dom Pedro, ótima 
localização. 3610-
9859 / 9.9761-
8403   Creci-34619

TERRENO 5.000 
METROS

Condomínio resi-
dencial, fechado, 
portaria 24 horas, 
murado, ao lado 
de residências, 
estudo permuta. 
Informações 16-
9.8112-0320

COBERTURA 
JARDIM BOTÂNICO
3 dormitórios sen-
do 2 suítes, com-
pleta de armários, 
banheiro social, 3 
vagas de garagem, 
140 metros, pró-
ximo Parque Raia. 
Preço de ocasião. 
9.8112-0320.

TERRENO 
PORTINARI

Na Avenida 13 x 41 
528m2 total. Opor-
tunidade ‘comercial’ 
por 220 mil. Tra-
tar 9.9138-7088 e 
9.9770-8770

CLASSIFICADOS
TRIBUNA

3632-2200 
EMPREGOS
VENDEDOR

De materias p/ 
construção, com 
experiência com-
provada na Função. 
Com conhecimen-
to em Material de 
Construção, Bási-
co, Acabamento, 
Laje e disponibi-
lidade pra visitar 
Obras. Indispensá-
vel ter CNH de Carro 
e Moto. Interessa-
dos enviarem cur-
rículo para o email: 
r h @ c o n c r e n s a .
com.br a/c Sr Otavio.

C&F (CLARO) 
CONTRATA

Meio Oficial, Oficial 
de Rede e Encarre-
gado de Rede. Com 
experiência em lan-
çamento de Cabo 
Coaxial e Fibra Óti-
ca.  Disponibilidade 
de horário (Seg a 
Sab). Interessados 
enviar currículo para: 
r e d e a d m s j r p @
cantoiafigueiredo.
com.br

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

Oferecemos vaga 
para auxiliar de 
escritório, com 
o salário de R$ 
1.542,33.Favor en-
trar em contato no 
nosso endereço na 
Rua João Clapp, 
2339 - Jardim Pau-
listano – Ribeirão 
Preto/SP

VENDEDOR
EXTERNO

Empresa do Ramo 
Têxtil contrata-se 
Vendedor externo. 
Oferecemos salá-
rio fixo, comissão, 
ajuda de custo e 
carteira de clien-
tes. Interessados 
enviar currícu-
los para o e-mail 
ramotextil2020@
gmail.com

AUXILIAR DE 
LOGÍSTICA

Trabalhar recebi-
mento e despacho 
de produtos, rotas 
e controles de frota 
necessário 2° grau 
e curso de técni-
co em logística  
julianomonteneri@
terra.com.br

VAGA PARA
MOTORISTA 

Necessário ha-
bilitação Cat D 
curso Mopp  ju-
l i a n o m o n t e n e -
r i@ter ra .com.br

CLASSIFICADOS
TRIBUNA

3632-2200 
SERVIÇOS

FAXINA
Ofereço para tra-
balhar com faxi-
na. R$ 80,00 Fone 
9.8256-8201 Eu-
nice.

PROCURO VAGA 
VIGILANTE

Procuro vaga 
como Vigilante 
Patrimonial. Te-
nho experiência. 
Solteiro, 40 Anos. 
Raimundo. Conta-
tos: (16) 99715-
5147 - E-mail: 
raimundofilho932@
gmail.com

OFEREÇO-ME 
COMO JARDINEIRO
Tenho referências. 
Luiz (16) 9.9242-
9212.

CLASSIFICADOS
TRIBUNA

3632-2200 
DIVERSOS

VENDE-SE
Conjunto de pes-
ca carreta banco 
motor – 15, nunca 
usou, zero docu-
mentada, tratar no 
99210-0892

VENDE-SE
PONTO DE TAXI

Tratar com Gilmar. 
Tel 9.9367-7236 
– Local Ponto de 
Taxi: Rua Visconde 
de Inhaúma s/nº 
Praça XV

LANCHONETE CONTRATA

Contratando para início imediato homem ou mulher acima 
de 25 anos. Preferencialmente que more na região Central 
ou Campos Eliseos. Para trabalhar em balcão. Receber 
e entregar pedidos. Limpeza básica de mesa. Rotinas 
rápidas. Ambiente tranquilo. Ter postura. Ser educado e 
com bom português. Segunda a sábado das 19h às 0h. 
Conhecimento em informática básica. Mande currículo 
para: contrata016@gmail.com

VENDO CRETA
Creta Attitude 1.6, flex, 2017/2018, branco, 
28.800km, automático, completo menos banco 
couro. R$ 68.000,00.  Placa final 8 - Contatos: 
9.9121-3655 / 9.9226-8034.

Classificados
comercial@tribunaribeirao.com.br
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OURENÇO

CRECI: 6.266

vende
APARTAMENTO JARDIM 

PAULISTANO
Vendo, medindo 90,00 m2, 
3 dormitórios, suíte, rico 
em armários, cozinha pla-
nejada, lavanderia, ampla 
sala com sacada, garagem 
2 carros. Aceita imóvel 
maior valor. 3627-4500 
/ 99723-8118 – creci 
119.656

CASA JD 
NOVO MUNDO

Vendo, próximo Av Barão 
do Bananal, 2 dormitórios, 
sala, ampla cozinha, la-
vanderia, garagem. Resi-
dencial ou Comercial –R$: 
210.000,00 3627-4500 
/ 99723-8118 – Creci 
119.656

APARTAMENTO 
JD PAULISTANO

Vendo, excelente localiza-
ção, andar alto, vista ma-
ravilhosa, medindo 130,00 
m2, 3 dormitórios sendo 
1 suíte, armários, ampla 
sala com sacada, cozinha 
planejada, garagem. 3627-
4500 / 99723-8118 – cre-
ci 119.656

APTº JD IRAJÁ
Vendo, Rua: Chile, medin-
do 112 m2, 3 dormitórios 
sendo 1 suite, rico em 
armários, ampla sala com 
sacada, cozinha planejada, 
área serviço com banheiro, 
garagem 2 carros para-
lelas. Andar alto – vista 
maravilhosa. 3627-4500 
– 99723-8118 – creci 
119656

CASA VILA 
TAMANDARÉ 

Vendo, desocupada, ex-
celente localização, 3 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, lavande-
ria, quintal. Toda piso frio 
e laje, garagem 2 carros. 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119.656

APTº BOSQUE DOS 
JURITIS

Vendo, próximo Pq Raya, 
medindo 135,00 m2, face 
sombra, 3 suítes, ampla 
sala com sacada gourmet, 
fechamento em blindex, 
lavanderia, cozinha pla-
nejada, garagem 2 carros, 
andar alto. Aceita imóvel 
menor valor. 3627-4500 
/ 99723-8118 – creci 
119656

CASA PALMARES 
Vendo, parte alta, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
armários, cozinha plane-
jada, lavanderia, quintal, 
churrasqueira. Aceita 
apartamento menor valor 
Pq dos Lagos. 3627-4500 
/ 99723-8118 – creci 
119.656

SOBRADO QUINTA DA 
PRIMAVERA

Vendo, novo, excelente aca-
bamento, 3 suítes, closet, 
ampla sala, cozinha, pisci-
na aquecida, área gourmet 
completa. Aceita imóvel. 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119.656
SOBRADO SAINT GERARD 
Vendo, ilha La Bour-
gogne, terreno medindo 
434,00m2 -  4 dormitórios, 
sendo 3 suítes, rico em ar-
mários, cozinha planejada, 
dispensa, lavanderia, am-
pla sala, lavabo, área lazer 
completa. Aceita imóvel – 
3627-4500/ 99723-8118 
– creci 119.656

CASA JD PAULISTANO
Vendo, 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, ampla sala, 
cozinha, sala jantar, rica 
em armários, garagem 2 
carros. Excelente valor!!–  
3627-4500 /99723-8118 
- Creci 119.656

APT JD HELENA
Vendo, mobiliado, 2 dor-
mitórios, armários,  sala 2 
ambientes, banheiro social 
com blindex, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem. 
Condomínio  excelente es-
trutura. Preço de ocasião!! – 
3627-4500 / 99723-8118 
– Creci 119.656

APTº PRÓX. BARÃO DE 
MAUÁ

Vendo, 3 dormitórios sen-
do 2 com armários, sala, 
cozinha, Lavanderia com 
banheiro, Banheiro social, 
Elevador, Andar alto, Gara-
gem para 1 carro coberta – 
3627-4500 / 99723-8118 
– Creci 119.656

TERRENO TERRAS DE 
FLORENÇA

Vendo, próximo Bonfim Pau-
lista, lindo lote, lugar alto, 
medindo 16,41 m de frente 
com a área total de 500,00 
m2. Condomínio excelente 
com infra estrututa completa. 
3627-4500 / 99723-8118 – 
creci 119.656

TERRENO ALPHAVILLE 2
Vendo, lindo lote,  lugar 
alto, com vista maravilho-
sa, medindo 15,00 x 32,50 
– Excelente condomínio – 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119.656

APTº NOVO MUNDO  – R$: 
180 MIL

Vendo, novo,  acima Av Ba-
rão Bananal, lindo aparta-
mento, 2 dormitórios sendo 
1 suíte, ampla sala, sacada 
gourmet, lavanderia, gara-
gem, condomínio baixo.  Ex-
celente acabamento. 3627-
4500 / 99723-8118 – creci 
119.656

KITCHENET CENTRO 
R$: 95 MIL 

Vendo, ótima oportuni-
dade, desocupada, sala/
quarto conjugada, cozi-
nha, banheiro, lavanderia,  
ótima localização, fácil 
acesso para vários pontos 
cidade, vaga garagem, ele-
vador. Aceita carro negócio 
- 3627-4500 / 99723-
8118 – Creci 119656

CASA NOVA RIBEIRÂNIA
Vendo, acabamento mo-
derno, 3 dormitórios sendo 
1 suíte, armários, ampla 
sala, cozinha planejada, 
lavabo, churrasqueira e 
piscina, garagem 3 car-
ros.  Excelente localização. 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119.656

COND. VISTA BELLA
Vendo, casa em Bonfim 
Paulista, terreno medindo 
330,00 m2, 3 suítes, armá-
rios, sala ampla, cozinha 
planejada, lavabo, dispensa, 
área lazer, excelente acaba-
mento. Aceita imóvel menor 
valor. 3627-4500 / 99723-
8118 – creci 119.656

COBERTURA CENTRO
Vendo, próximo Catedral, 2 
dormitórios sendo 1 suíte, 
ampla sala, cozinha planeja-
da, garagem. Vista maravi-
lhosa. 3627-4500 / 99723-
8118 – creci 119.656

DUPLEX CENTRO
Vendo, desocupada, próxi-
mo Hospital Beneficência 
Portuguesa, 1 dormitório, 
sala, cozinha, banheiros, 
garagem, elevador, porta-
ria.  3627-4500 / 99723-
8118 – Creci 119656
CASA QUINTINO FACCI 2

Vendo, para reforma, 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro social, amplo quintal 
e garagem. R$: 125.000,00 
– 3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119.656

CASA CAMPOS ELISEOS
Vendo, excelente locali-
zação, terreno medindo 
253,00 m2, desocupada, 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 
sala, cozinha com armá-
rios, banheiro social, gara-
gem. 3627-4500 / 99723-
8118 – creci 119.656

CASA PQ 
BANDEIRANTES

Vendo, 3 dormitórios, suíte, 
rica armários, ampla sala, 
cozinha planejada, quintal, 
área churrasco, garagem 4 
carros. Aceita apartamen-
to Zona Sul menor valor-  
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119.656

CASA COND CIDADE DA 
CRIANÇA

Vendo, 3 dormitórios, suíte, 
rica em armários, cozinha 
planejada, sala, área churras-
co com banheiro, lavanderia, 
escritório com armários. 
3627-4500 / 99723-8118 – 
creci 119.656

APTº VILA SEIXAS
Vendo, reformado, térreo, 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 
armários, ampla sala com sa-
cada, banheiro social, cozinha 
planejada, lavanderia e quin-
tal, garagem 2 carros. Aceita 
imóvel maior valor condomí-
nio. 36274500 / 99723-8118 
– creci 119.656

CASA JD PAULISTANO
Vendo, 3 dormitórios sen-
do 1 suite, sala 2 ambien-
tes, banheiro social, closet, 
rica armários, cozinha 
planejada, área churrasco. 
Aceita casa menor valor. 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119.656

APTº  
R$: 149.900,00 

Vendo, Pq dos Bandeiran-
tes, 2 dormitórios, sala 
com sacada, cozinha pla-
nejada, banheiro social 
com gabinete e box blin-
dex, reformado, elevador–
Desocupado. 3627-4500 
/ 99723-8118 – creci 
119656

APTº AV: 
MEIRA JUNIOR

Vendo, reformado,  deso-
cupado, térreo, medindo 
74,00 m2, 3 dormitórios, 
armários, sala, cozinha 
com armários, lavanderia, 
banheiro social , garagem 
coberta. – 3627-4500 
/ 99723-8118 – creci 
119656

CASA JD PAULISTA
Vendo, terreno medindo 
10,00x25,00, totalmente 
reformada, 3 dormitórios, 
sendo 1 suite, armários, 
salas, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem 3 car-
ros. Aceita apartamento 
menor valor. 3627-4500 
/ 99723-8118 – creci 
119656

CASA RIBEIRÂNIA 
Vendo, ótima localização, 
próximo Novo Shopping, 
terreno medindo 15,00 x 
30,00, 3 suítes, armários, 
ampla sala, cozinha plane-
jada, dispensas, escritório, 
garagem para 8 carros, 
piscina, churrasqueira. 
Aceita imóvel menor valor. 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119656

APTº 
NOVA ALIANÇA SUL

Vendo, desocupado, próxi-
mo shopping Iguatemi, 2 
dormitórios sendo 1 suíte, 
closet, sala com sacada, 
cozinha planejada, área 
lazer completa, andar alto. 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119.656

SOBRADO QUINTINO 
FACCI I 

Vendo, terreno medindo 
290,00 m2, 4 dormitórios 
sendo 2 suítes, sacada, 
ampla sala, cozinha, ba-
nheiro social, garagem. 
Edicula no fundo com en-
trada independente. Acei-
ta imóvel menor valor no 
Sumarezinho ou Ipiranga. 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119656

CHÁCARA ESTÂNCIA 
BEIRA RIO

Vendo, Jardinópolis, me-
dindo 2.500,00 m2, casa 
com 3 dormitórios, suíte, 
armários, ampla sala, cozi-
nha, banheiro social, toda 
avarandada, área lazer 
completa e pomar. Portaria 
24H. Aceita imóvel menor 
valor e carro. 3627-4500 
/ 99723-8118 – creci 
119.656

CASA AV MEIRA JUNIOR
Vendo, excelente ponto co-
mercial, terreno medindo 
12,50 x 33,00, excelente 
localização, 3 dormitó-
rios sendo 2 suites, sala, 
cozinha, amplo quintal. 
Desocupada. Aceita apar-
tamento menor valor - 
3627-4500 / 99723-8118 
– creci 119656

APTº CAMPOS ELISEOS
Vendo, 120,00 m2, 3 dor-
mitórios, suíte, armários, 
cozinha planejada, ampla 
sala com sacada, lavande-
ria, totalmente reformado, 
garagem coberta. Acei-
to camionete ou imóvel 
menor valor.  3627-4500 
– 99723-8118 – creci 
119656

APTº CAMPOS ELISEOS
Vendo, desocupado, 3 dor-
mitórios, suíte, rico em ar-
mários, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem co-
berta. Excelente localiza-
ção! 3627-4500 / 99723-
8118 – creci 119.656

CASA JD PAULISTANO
Vendo, terreno medindo 
10,00x44,00, 3 dormitó-
rios, suíte máster, armá-
rios, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes, área 
de lazer completa, ampla 
garagem, quintal, jardim, 
aquecedor solar. Aceita 
imóvel e carro. 3627-4500 
/ 99723-8118 – creci 
119656

APARTAMENTO JARDIM 
PAULISTA 

Vendo, medindo 82,00 m2, 
2 dormitórios com armá-
rios, ampla sala com saca-
da, cozinha com armários, 
lavanderia com banheiro, 
garagem coberta. 3627-
4500 / 99723-8118 creci 
119656

CASA VILA 
TAMANDARÉ

Vendo, 3 dormitórios, suíte, 
sala, cozinha, copa, gara-
gem 3 carros, edícula, amplo 
quintal. Aceita imóvel menor 
valor - 3627-4500 / 99723-
8118  - creci 119656

ÁREA JARDIM DAS 
PALMEIRAS

Vendo, futuro investimen-
to, ao lado do Ribeirão 
Verde, medindo 27.000 
m2, totalmente plana, com 
toda infra estrutura.  3627-
4500 / 99723-8118 – cre-
ci 119656

ÁREA RECREIO 
ANHANGUERA

Alugo, 10.000 m2, R: Ben-
jamin Cione esquina com 
R: Geraldo Gerardi, com 
muro de 3,5m de altura, 
portões para entrada de 
caminhões. Excelente para 
pátio de veículos. 3627-
4500 / 99723-8118 – cre-
ci 119656

SALA COMERCIAL
Alugo, em frente Hospital 
Santa Casa, duas ampla 
salas, copa, sala de espera, 
banheiro e todo sistema 
de segurança. Rua Padre 
Euclides, 740. 3627-4500 
/ 99991-5152 – Creci 
71.117

 

TERRENO CITY 
COMERCIAL

Misto 460.000 mil Av. 
Eduardo Gomes de Sou-
za 490m2. Excelente lo-
calização. Exclusividade 
de venda.

TERRENO BOTÂNICO
Para prédio, 4 pavimen-
tos. 720 m2. Apenas R$ 
770.000,00.

SALÃO
DESOCUPADO

2 quarteirões, acima da Av. 
Barão do Bananal – 10x25- 
Apenas 210.000,00

CASA COMERCIAL 
DESOCUPADA

Av: Santa Luzia esquina, 3 
quartos 3 sacadas, 430m2, 
terreno 350 AC excelente 
p/ clínicas ou comércio em 
geral exclusividades vendas.

TERRENO JARDIM 
COMERCIAL

R: Clemente Bartolomucci 
ao lado número 424, tem 
edícula 11x25 ou 275m2 
apenas 120.000,00 3 
quarteirões da Bananal 
exclusividade vendas.

GALPÃO NO RECREIO 
ANHANGUERA

Atrás do Hotel JP 460m2 
de construção pé direito 
alto rampa. Escritório. Va-
lor: 850.00 mil reais

LOTE NA CITY
(Futuramente comercial) 
sendo (frente) 30 x 50 
(fundo), na av., ao lado 
da Massonaria (excelente 
localização). R$ 650.000.

(016) 99305-7664 (zap)

APTO. JD PAULISTA
Desocupado. rua Henri-
que Dumont, 1.600, sen-
do 2 quartos, sala, cozi-
nha, as, aragem coberta, 
piso assoalho e esquina 
do campo Comercial. 
160.000.mil.

TERRENO CITY
Parte murado, aterrado, 
edícula. 505m2 - R$ 110 
mil no ato mais 105 par-
celas R$ 2.300 – Aceita 
carro.- Exclusividade. Ou  
para quitar R$ 140 mil.

ÁREA BOTÂNICO
Comercial. Av. Carlos Edu-
ardo G. Consoni 1.730m2. 
Excelente localização p/ 
comércio em geral.

IMÓVEIS COMERCIAL
Higienópolis 2 quartei-
rões do shopping Santa 
Úrsula 2 salões alugados 
+ casa p/ locação 13x31 
esquina 900.000,00m2 
Ac apto até 600m2 ex-
clusividade vendas

ÁREA INDUSTRIAL 
SERRANA

5.000 m2, 900 área cons-
truída. Frente p/ marginal. 
Exclusividade. Ac.Imóveis.

TERRENO 
COMERCIAL CITY

Av. Maurilio Biagi - 
520m2 – excelente lo-
calização –Vendo

TERRENO BOTÂNICO
308 m2 p/prédios 4 aptos 
ou escritório 320.000,00

TERRENO CITY
Com projeto aprovado 
para academia 750 m2. 
Esquina 800 mil reais. Ex-
clusividade vendas

TERRENOS  
JARDIM CANADÁ

Parte fechada dois lo-
tes 1.200.m2. outro de 
1.650.m2. Valor:  650 re-
ais om2. Estuda proposta 
e prazo vendas - Gil Imó-
veis – Exclusividade.

TERRENO NA CITY
Próximo picanha. R$ 
185.000 mil. Sendo 90.000 
mil no ato, restante 7 vezes. 
Aceitando carro entrada

TERRENO JD. PAULISTA
R: Piracicaba, para prédio 
de quatro andares 11 por 
36m, pare alta (excelente 
localização) R$ 350.000,00

SOBRADO
City- próximo ao Teatro 
Santa Rosa. 4 dormitórios, 
suíte, biblioteca, lavabo, 
sala 3ambientes, 4 vagas, 
picina.sauna.  Precisa 
de reforma 370m2.área 
contruida, negócio de 
oportunidade.120.000,00 
mil no ato + 20 parcelas 
20.000,00. Aceita sala 
comercial. - Exclusividade

TERRENO
CONDOMÍNIO

Em Cravinhos, Cond. Ana Ca-
rolina 525 m2. Negócio opor-
tunidade. Apenas 125.000,00. 
Exclusividade de venda.

CASA CITY
Perto  ABB, parte alta, 3 
dormitórios, sendo um 
suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha AE. Área lazer 
completa 490.000,00 – 
Aceito casa menor valor. 
Exclusividade de venda.

ÁREA VENDÊ
Av. Castelo Branco perto 
Tonim. 3.300.mts2, exce-
lente localizacao.

TERRENO
COMERCIAL

Vila Romana – 24 x 30. 
Entrada do condomínio.

TERRENOS
RIBEIRANIA

2 Lotes juntos medindo 
915 m2, negocio, opor-
tunidade. 320.000 mil 
reais.

RANCHO 
TAMANDUA

3.800m2 – casa,4 
dorm. 2 banheiros, sala, 
varanda, piscina, chur-
rasqueira, fogão lenha, 
lago em frente, canil, 
mesa snook, estacio-
namento 12 carros 
-230.000 mil aceito 
proposta e veículos

APTO 
NOVA ALIANÇA

3 dorm, suíte, sala 2 am-
bientes, 1 vaga, desocu-
pado. 310.000,00 Aceito 
casa Manoel Penna ou 
Bancários.

 

www.garcialimaimoveis.com.br Rua Floriano Peixoto, 1.559 – Boulevard - Ribeirão Preto – Sp / Watsapp(16) 99187-1701

(16) 3977-9200 

R$ 310.000,00 APARTAMENTO  
NOVA ALIANÇA 

NOVO,  3 DORMITORIOS, SUÍTE, 
ARMARIOS, SALA COM SACADA,  
PORTARIA,  2 GARAGENS,  PRÓXI-
MO  UNIP –  FOTOS SITE LA1140

LINDO  APARTAMENTO  
PRÓXIMO AV. 

INDEPENDÊNCIA
ALUGA - AMPLA SALA COM SA-
CADA, 2 DORMITORIOS, SUÍTE, 
ARMARIOS COMPLETOS, COZI-
NHA E LAVANDERIA MODULA-
DAS, 2 GARAGENS, PORTARIA, 
ACADEMIA, PISCINA  - FOTOS  
SITE LA849

STUDIO NOVO 
MOBILIADO  ALUGA

ALIANÇA SUL  COM SACADA,  
PAINEL TV, ARMÁRIOS,  PRÉDIO  
NOVO,  ELEVADOR E GARAGEM, 
PRÓXIMO PÃO DE AÇUCAR IGUA-
TEMI  – FOTOS SITE LK136

ALIANÇA SUL ALUGA
APARTAMENTO 1 DORMITÓRIO  COM 
SACADA,  PAINEL TV, ARMÁRIOS,  
PRÉDIO  NOVO,  ELEVADOR E GARA-
GEM, PRÓXIMO PÃO DE AÇUCAR 
IGUATEMI  – FOTOS SITE LA1092

2 DORMITORIOS ALIANÇA SUL 
ALUGA

APARTAMENTO COM SACADA,  
PAINEL TV, ARMÁRIOS,  PRÉDIO  
NOVO,  ELEVADOR E GARAGEM, 
PRÓXIMO PÃO DE AÇUCAR IGUA-
TEMI  – FOTOS SITE LA1097

APARTAMENTO  ALUGA
HIGIENÓPOLIS, AO LADO MARIS-
TA, 3 AMPLOS DORMITORIOS, 
SUÍTE, ARMÁRIOS COMPLETOS, 
SALA 3 AMBIENTES, SACADA, 
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, PORTA-
RIA 24 HORAS, ELEVADOR, GARA-
GEM– FOTOS SITE LA838

INFINITE APARTS ALUGA
2 DORMITÓRIOS, ARMARIOS E 
VENTILADOR, SALA COM PAINEL 
E  SACADA, COZINHA MODULADA, 
2 GARAGENS. LAZER COMPLETO, 
PRÓXIMO SEB COC/UNAERP  - 
FOTOS SITE LA781

SALA  COMERCIAL 
ALUGA

EDIFÍCIO FORTES GUIMARÃES, 
PORTARIA 24 HORAS, CONTROLE 
DE ACESSO E MONITORAMENTO, 
GARAGEM E ESTACIONAMENTO 
AVULSO, FOTOS  SITE LS209

SALA  COMERCIAL 
ALUGA

CENTRO, EDIFÍCIO CENTER PLA-
ZA, PORTARIA 24 HORAS, CON-
TROLE DE ACESSO E MONITO-
RAMENTO,  COPA E BANHEIROS 
PRIVATIVOS, GARAGEM E ESTA-
CIONAMENTO AVULSO, FOTOS  
SITE LS209

MAURILIO  BIAGI 
ALUGA

SALA COMERCIAL, EDIFÍCIO 
SPASSE OFFICE, PORTARIA 24 
HORAS, CONTROLE DE ACESSO 
E MONITORAMENTO,  COPA E BA-
NHEIROS PRIVATIVOS, GARAGEM 
E ESTACIONAMENTO AVULSO, 
FOTOS  SITE LSL118
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Café Utam S.A.
CNPJ/MF nº 56.012.420/0001-42 - Companhia Fechada

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais submetemos a apreciação de Vossa Senhorias, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao período de 01 de janeiro a 
31/12/2018 e de 01 de janeiro a 31/12/2019. Permanece esta Diretoria ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessário. Ribeirão Preto/SP, 31 de dezembro de 2019.

Balanço Patrimonial Consolidado - R$      31/12/2019      31/12/2018
Ativo Circulante 21.580.295,64 21.104.745,76 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.229.171,41 357.535,71 
 Contas a receber de clientes líquido 8.815.345,57 8.148.242,48 
 Ativo Fiscal - Tributos a recuperar 3.206.592,48 3.171.818,18 
 Antecipações a fornecedores/Diversos 295.546,85 1.066.964,13 
 Estoques 7.620.068,93 7.966.694,67 
 Outros ativos/créditos 413.570,40 393.490,59 
Ativo não Circulante 9.827.836,81 7.755.438,96 
 Imobilizado 9.758.496,20 7.693.195,80 
 Intangível 48.816,52 41.719,07 
 Investimentos 20.524,09 20.524,09 
Total do ativo 31.408.132,45 28.860.184,72 

Passivo Circulante   4.093.877,46   4.304.928,56 
 Fornecedores   1.488.409,80   940.945,52 
 Impostos, taxas e contribuições   282.587,39   161.578,10 
 Pessoal, encargos e benefícios sociais   1.968.265,77   1.933.751,31 
 Outros passivos   32.977,74   324.409,88 
 Empréstimo Banco Brasil NPR - Curto Prazo   304.706,59   943.241,40 
 Provisão / Imposto de Renda (IRPJ)   10.577,51   -   
 Provisão / Imposto de CSSL   6.352,66   1.002,35 
Passivo não Circulante   1.640.809,14   1.577.371,12 
 Bens Recebidos em Aluguel/Comodato  560.809,14   560.809,14 
 Empréstimo FINAME  -     16.561,98 
 Empréstimo Sócio - Quotista  1.080.000,00   1.000.000,00 
Patrimônio Líquido   25.673.445,85   22.977.885,04 
 Capital social   16.000.000,00   16.000.000,00 
 Reserva Legal    563.513,20   349.828,89 
 Reserva de Lucros   6.414.371,84   2.354.369,93 
 Resultado do Período Consolidado   2.695.560,81   4.273.686,22 
Total do passivo   31.408.132,45   28.860.184,72 

Demonstrações da Mutações do Patrimônio Líquido - R$ Reserva de Lucros
  Capital social Reserva Legal Reserva Estatutária Lucros Total
Saldo Inicial do Exercício 1/1/2018  16.000.000,00   256.808,61   586.984,56   1.860.405,65   18.704.198,82 
Lucro liquido do exercício - - -  4.273.686,22   4.273.686,22 
Transferência para reserva de lucros -  93.020,28   1.767.385,37   (1.860.405,65) -
Saldo Final em 31/12/2018 (Ajustado)  16.000.000,00   349.828,89   2.354.369,93   4.273.686,22   22.977.885,04 
Saldo Inicial do Exercício 1/1/2019  16.000.000,00   349.828,89   2.354.369,93   4.273.686,22   22.977.885,04 
Lucro liquido do exercício - - -  2.695.560,81   2.695.560,81 
Destinação: Transferência para reserva de lucros - - -  (4.273.686,22)  (4.273.686,22)
Retenções de Lucros -  213.684,31   4.060.001,91  -  4.273.686,22 
Saldo Final em 31/12/2019 (Ajustado)  16.000.000,00   563.513,20   6.414.371,84   2.695.560,81   25.673.445,85 

Demonstração de Resultados - Consolidado
  31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional Bruta  81.392.420,40 81.833.150,69 
Venda Produtos/Receita Comercialização  81.392.420,40 81.833.150,69 
Deduções  (7.768.823,64) (7.753.273,04)
Receita Operacional Líquida  73.623.596,76 74.079.877,65 
Custos dos produtos vendidos
 e de comercialização  (46.463.680,96) (47.618.360,30)
Lucro Bruto  27.159.915,80 26.461.517,35 
Receitas (Despesas) Operacionais e
 Não Operacionais  (23.130.916,74) (20.279.286,84)
Despesas Operacionais Gerais 
 e Administrativas  (24.413.436,12) (21.899.928,33)
Receitas(despesas) não 
 operacionais líquidas  1.282.519,38 1.620.641,49 
Lucro/Prejuízo Operacional antes das
 Receitas(Despesas)Financeiras Líquidas  4.028.999,06 6.182.230,51 
Receitas/Despesas Financeiras  23.873,81 116.628,12 
 Receitas fi nanceiras  177.765,86 345.145,61 
 Despesas Financeiras  (153.892,05) (228.517,49)
Lucro/Prejuízo Operacional  4.052.872,87 6.298.858,63 
Lucro/Prejuízo antes dos Impostos  4.052.872,87 6.298.858,63 
I.R. e contribuição social sobre o lucro  (1.357.312,06) (2.025.172,41)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  2.695.560,81 4.273.686,22 

Demonstração do Fluxo de Caixa - R$
  31/12/2019 31/12/2018
Das atividades operacionais   2.695.560,81 4.273.686,22 
 Resultado Líquido do Exercício  2.695.560,81 4.273.686,22 
Ajustes: (+/-) Depreciação  936.529,19 567.020,76 
Lucro Ajustado  3.632.090,00 4.840.706,98 
(+/-) Variação de Cientes a Receber  (667.103,09) 13.852,51 
(+/-) Variação de Estoques  346.625,74 (701.014,96)
(+/-) Variação de Tributos a Recuperar  (34.774,30) (351.194,99)
(+/-) Variação outros ativos  (751.337,47) (854.004,35)
(+/-) Variação de Fornecedores a Pagar  547.464,28 34.740,20 
(+/-) Outras Contas a Pagar  (663.821,20) 961.360,87 
(+/-) Variação de Salários a Pagar  34.514,46 121.544,07 
(+/-) Variação de Impostos a Recolher  121.009,29 (108.388,44)
(+/-) Variação de IRPJ/CSLL a Recolher  15.927,82 1.002,35 
Caixa Líquido Atividades Operacionais  2.580.595,53 3.958.604,24 
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
(+/-) Variação Passivo Longo Prazo  63.438,02 (685.109,92)
(+/-) Variação de Ativo Não Circulante   (2.072.397,85) (3.445.955,28)
Caixa líquido aplicado 
   nas atividades de Investimentos  (2.008.959,83) (4.131.065,20)
Fluxo de Caixa das atividades de fi nanciamento com acionistas
 Pagamento de Dividendos: (-) Dividendos  300.000,00 - 
Caixa Líquido das atividades 
   de fi nanciamento com acionistas  300.000,00 -   
Aumento/Redução líquido de
   Caixa e equivalentes de caixa  871.635,70 (172.460,96)
 Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do Exercício  357.535,71 529.996,67 
No fi nal do Exercício  1.229.171,41 357.535,71 
Aumento/Redução líquido de
   Caixa e equivalentes de caixa  871.635,70 (172.460,96)

Demonstração do Valor Adicionado - R$      31/12/2019       31/12/2018
1. Receita  81.241.514,64   83.023.315,29 
2. (-) Insumos Adquiridos de Terceiros (58.814.128,96) (61.005.938,34)
3. Valor Adicionado Bruto (1 + 2) 22.427.385,68  22.017.376,95 
4. Depreciações e Amortizações (664.246,42) (527.332,71)
5. Valor adicionado líquido gerado (3+4) 21.763.139,26  21.490.044,24 
6. Valor adicionado recebido transferência 177.765,86  345.145,61 
7. Valor Adicionado a Distribuir (5+6) 21.940.905,12  21.835.189,85 
8. Distribuição do Valor Adicionado 21.940.905,12  21.835.189,85 
 8.1. Pessoal e encargos 12.610.735,22  12.313.630,80 
 8.2. Impostos, Taxas e Contribuições 8.832.897,59  9.347.803,85 
 8.3. Remuneração de capitais de terceiros 197.272,31  173.755,20 
 8.4. Remuneração de Capitais Próprios 300.000,00  -   
 8.5. Lucros/Prejuízo do exercício 2.695.560,81  4.273.686,22 

Notas: 1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com observân-
cia das disposições contidas na lei 6.404/76 e alterações introduzidas pelas 
Leis 11.638/07 e 11.941/09. 2. As Despesas e receitas foram registradas 
segundo o regime de competência de exercício. 3. As Depreciações dos 
bens do ativo imobilizado foram calculadas pelo método linear, observando 
seu tempo de vida útil. 4. Os estoques estão avaliados pelo custo médio 
de aquisição ou produção inferiores ao valor de mercado. 5. A empresa 
conta com um passivo, relacionado a empréstimos (Sócio Cotista), no valor 
de R$ 1.080.000,00. 6. A empresa adquiriu um bem de Ativo Imobilizado, 
(Maquina de Capsula Importada), no valor de R$ 1.935.190,84. 7. O Capital 
Social subscrito e integralizado é de R$ 16.000.000,00 divididos em ações 
ordinárias e nominativas. 8. Lucro do exercício é de R$ 2.695.560,81.

Ana Cristina Soares Foresti - Diretora Presidente
• Juliano Julio    • Angélica Costa Júlio Felício e
 • Ana Carolina Soares de Carvalho - Diretores

Contador: Wildemar Hemerson Paulista - CRC 1SP267866/O-9

IPREMUS
EXTRATO DE ADITIVO À RESCISÃO

DE CONTRATO
Aditivo 08/2020
Empresa: CSM CENTRAL DE SOFTWARE 
MUNICIPAL LTDA. OBJETIVO: Rescisão á 
contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços na área de informática, para locação de 
softwares específicos à gestão pública, bem como 
os serviços de instalação, implantação, treinamento 
e suporte técnico e operacional.
Data -23 de março de 2020.
Valor da rescisão: R$ 7.095,00 (SETE MIL E 
NOVENTA E CINCO REAIS).
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Aluguel de Trajes
Masculino

Produções, Filmagens e Fotos
Para sua Festa, Formatura, Casamento, 

Aniversários e Bodas

Fones: (16) 3625.5626 | 3636.2404
Rua Arthur Bernandes, 228 – Jardim Sumaré – Rib. Preto (SP)

email: leonorcantinho@ig.com.br

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA

TERMO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO N° 003/2020
OBJETO: “Referente a pregão presencial para a aquisição de veículo de 
passeio para transporte de equipes da Administração”
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, Estado 
de São Paulo, torna pública, a alteração do referido Edital e seus anexos, 
que passa a vigorar da seguinte forma:
O referido Pregão trata-se de Pregão Presencial, excluindo-se as partes em 
que mencionam o Registro de Preços, por se tratar de erros de digitação.

Santo Antônio da Alegria, 25 de Março de 2020.
JOSÉ AUGUSTO ALECRIM

Presidente da CML

EMA AGRÍCOLA S.A.
C.N.P.J. nº 12.331.388/0001-92

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinaria - Convocação
Ficam convocados, nos termos do Artigo 132 da Lei 6.404/76, os acionistas da Ema Agrícola 
S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 
25 de abril de 2020, às 9:00 horas, na Avenida Marginal Esquerda nº 2955, Jardim Cidade Alta 
em Orlândia, neste Estado, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão 
e votação do relatório e contas dos administradores e das demonstrações financeiras, relati-
vas ao exercício findo em 31/12/2019; b) Eleição da diretoria para o período de 01/05/2020 
a  30/04/2023; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Guaíra-SP, 25 de março de 2020. 
Roberto Diniz Junqueira Filho - Diretor.                                                                                     (25,26,27)

EDITAL
Carlos Cesar Traglia no uso de suas atribuições conforme artigo 23 do estatuto social 
convoca os Cooperados da Cooperunião Cooperativa de Trabalho de Transportadores 
Rodoviários Autônomos de Cargas para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, que fará realizar em sua sede social à Rua Sylvio de Magalhães Padil-
ha, 720, Sala 05, Distrito Empresarial Prefeito Luiz Roberto Jabali, na cidade de Ribeirão 
Preto/SP às 17:00 horas do dia 14 de abril de 2020, em primeira convocação às 17:00 horas, 
com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação às 18:00 horas, com 
metade mais um dos seus cooperados; ou em terceira convocação às 19:00 horas com o 
mínimo de 10 cooperados. Para efeito de quorum, o número de cooperados aptos a votar é 
46. Serão deliberados os seguintes assuntos: a) Prestação de contas do órgão de admin-
istração, compreendendo Balanço Geral do exercício de 2019, das Contas de Sobras e 
Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos esses que 
estão à disposição dos cooperados, em sua sede social; b) Destinação das sobras apu-
radas no exercício ou rateio das perdas; c) Admissão de cooperados;

Ribeirão Preto/SP, 25 de março de 2020.
Carlos Cesar Traglia.

Diretor Presidente

 tribunaribeirao.com.br   jornaltribunaribeirao   @tribunaribeirao   tribunaribeirao    Rua São Sebastião, 1380 – CentroTribuna
UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO

3632-2200 ASSINATURA ANUAL:
 R$ 515,00 à vista ou em até 

3x no boleto bancário;

 ASSINATURA SEMESTRAL:
 R$ 295,00 à vista ou em 2x no 

boleto bancário;

 ASSINATURA MENSAL:
 Débito na conta da CPFL = R$ 

47,00 mensais, sem fidelidade 
de contrato.

 Ou no Cartão de Débito ou em 5x 
no Crédito direto no balcão (Rua 
São Sebastião, 1380 - Centro)

 Lembramos que com a assinatura da 
versão impressa, o assinante também 
ganha Login e Senha para acesso 
on-line à versão digital do Tribuna.

 Assinatura Anual DIGITAL
 por R$ 275,00, em 2 parcelas 

no boleto ou cartão.

Todos os dias
nas bancas!
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Mesmo que nem tudo saia como você 
planejou, não adianta perder a paciên-
cia. Não misture dinheiro com amizade 
para não se decepcionar. Seu coração 
desejará segurança, fuja de aventuras! 
Cor: verde-claro.

Sociedade com parente exigirá paciên-
cia. Imprevistos devem ocorrer e nem 
tudo será como gostaria. Segure os 
gastos. Na conquista, sua sensualidade 
estará lá em cima e vai envolver quem 
deseja. Cor: cinza.

Evite contar muito com colegas e ami-
gos no início do dia, pois há risco de 
decepção. Corte da sua vida o que for 
supérfluo. Uma paixão secreta ou proi-
bida pode acelerar seu coração. Cor: 
azul-marinho.

O dia deve começar tranquilo. À tarde, 
deverá ter mais atenção. Tenha cui-
dado com mal-entendidos e não deixe 
um segredo escapar. Use a simpatia na 
conquista. Pode atrair alguém do traba-
lho. Cor: azul-claro.

Não vá assumir mais tarefas do que 
pode cumprir. Respeite seus limites, 
até para não prejudicar sua saúde. Di-
vida as tarefas com os colegas. Lance 
com alguém do trabalho pode enfrentar 
desafios. Cor: azul.

Cuidado com intrigas. Meça as palavras 
e não acredite em tudo que ouvir. Tenha 
jeito para lidar com parentes. Aceite 
mudanças no trabalho. Pessoa com-
prometida ou misteriosa pode te atrair. 
Cor: verde-água.

Pode ter alguns problemas no início do 
dia. Foque no mais importante e resolva 
com calma. Não imponha suas opiniões 
no serviço. Rebeldia não vai ajudar. 
Abuse do seu charme na conquista. 
Cor: marrom.

Cuidado com mal-entendidos. Explique 
tudo para evitar problemas. Trabalho 
em equipe vai bem, mas sociedade com 
parente exigirá jeito. O amor está no ar 
e quem está só pode iniciar um namoro. 
Cor: preto.

A vida profissional e a pessoal podem 
te dividir: saiba escolher. Se você tra-
balha em parceria ou sociedade, tenha 
calma para evitar briga. Na união, cur-
tirá o amor livre, sem perder o compa-
nheirismo. Cor: amarelo.

Tensões em família pela manhã, ainda 
mais se quiser impor suas vontades. 
O clima deve se acalmar mais tarde. 
Não gaste com bobagens. Com charme 
e simpatia, atrairá muitos fãs na con-
quista. Cor: dourado.

Pode ganhar ou perder grana facilmen-
te. Então, fuja de negócios arriscados. 
Aceite as mudanças e aprenda tudo que 
puder no serviço. Fase intensa e sedu-
tora no romance: ouse e surpreenda. 
Cor: azul-marinho.

Evite misturar dinheiro com amizade. 
Não confie demais nos outros, pois 
pode ser vítima de fofocas. A boa lábia 
facilitará seu trabalho. Não deixe nada 
mal resolvido no romance: esclareça as 
dúvidas. Cor: pink.

ARIES
21/03 a 20/04

LIBRA
23/09 a 22/10

GÊMEOS
21/05 a 20/06

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

LEÃO
22/07 a 22/08

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

TOURO
21/04 a 20/05

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

CÂNCER
21/06 a 21/07

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

VIRGEM
23/08 a 22/09

PEIXES
20/02 a 20/03

HORÓSCOPO “Ao julgar um amigo, será bom considerar que talvez ele esteja nos julgando com as mesmas medidas.”
(Arnold Bennett)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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UGRENAB
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IUIALAS
DIURNONI
OCAARID

S
USHIUSINA

EFEMERID
E

Armário
comum

em
vestiários

Letra dos
produtos
da Apple 

Ingrediente
do drink

piña
colada

Doença
que causa
opacidade
da visão

Elemento
acolhedor
de chalés 
de inverno

Diretriz 
usada para
registro de
reuniões

Medida
agrária e-
quivalente
a 100 m2

"(?) por
hoje",
lema
do AA

Marco (?),
ator de 

"Deus Salve
o Rei" (TV)

Nascido
no país
de John
Lennon

"Universi-
dade", 

em siglas 

Não, na
linguagem 
da internet

O período
de estudo

de
crianças

É o melhor
remédio,
segundo

dito 
Prato

japonês
servido 

em buffets

Tipo de
pilha

To (?):
livrar,

em inglês

(?) solar,
riqueza do
Nordeste

Torta, 
em inglês

Jardim
bíblico

Joga pelo
Flu (Fut.)
Grupos 

partidários

Recém-nas-
cido (abrev.)
Terror do
camelô

Tom de
vermelho
Cabine da
rodoviária

Fase pro-
pícia para
o acasala-
mento de
animais

A identida-
de de uma

célula

Situação
marcante
discutida
na terapia 

Ruído alto da 
batida de carros
País com a maior

economia do mundo

São a alegria 
da festa infantil

(?) Coralina,
poetisa goiana

Fato importante
celebrado em

determinada data

Tema do dia 11 de
outubro, na Saúde

Fortaleza do (?), cenário da
Guerra do Paraguai (Hist.)

(?) vivo: em
tempo real
Símbolo 

de noivado

3/pie — rid. 4/naum. 5/estro. 7/humaitá. 9/efeméride.

ORAÇÕES
MARIA PASSA NA FRENTE

E vai abrindo estradas e abrindo portas e portões, 
abrindo casas e corações. A Mãe indo na frente, os 
filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela 
leva todos os filhos sob sua proteção. Maria pas-
sa na frente e resolve aquilo que somos incapazes 
de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao 
nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai Mãe, 
vai acalmando, serenando e amansando os cora-
ções. Vai acabando com o ódio, rancores, mágoas 
e maldições. Vai terminando com as dificuldades, 
tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das 
perdições. Maria passa na frente e cuida  de to-
dos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os 
teus filhos. Maria Tu és a Mãe também porteira. 
Vai abrindo o coração das pessoas e as portas 
nos caminhos. Maria eu te peço passa na frente 
e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os 
filhos que precisam de Ti. Ninguém pode dizer que 
foi decepcionado por Ti, depois de ter chamado 
ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode 
resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa 
Senhora, faço esta oração pedindo a tua proteção, 
rezando um Pai Nosso e três Ave Marias. Amém.

ORAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 

São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e 
amigo de Jesus! A igreja Vos honra e invoca por 
todo o mundo como patrono dos casos desespe-
rados e dos negócios sem remédio.Rogai por mim 
que estou tão desolado! Eu Vos imploro, fazei uso 
do privilégio que tendes de trazer socorro imedia-
to, onde o socorro desapareceu quase por comple-
to. Assisti-me nesta grande necessidade, para que 
eu possa receber as consolações e o auxílio do céu 
em todas as minhas precisões, tribulações e so-
frimentos. São Judas Tadeu alcançai-me a graça 
que Vos peço. (Faça o pedido da graça que deseja) 
Eu Vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me 
sempre deste grande favor e nunca deixar de Vos 
louvar e honrar como meu especial e poderoso pa-
trono e fazer tudo o que estiver ao meu alcance 
para espalhar a Vossa devoção por toda a parte. 
São Judas Tadeu, dos casos desesperados e dos 
negócios sem remédio, rogai por nós! São Judas 
Tadeu, dos casos desesperados e dos negócios 
sem remédio, rogai por nós! São Judas Tadeu, dos 
casos desesperados e dos negócios sem remédio, 
rogai por nós! Amém.

Homenagens
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