Jean manobrou para que o veto
ao Escola Sem Partido não fosse
votado na sessão do dia 27 e Jean
decidiu não colocá-lo na pauta
do dia 3 de abril. O primeiro Jean
é o Dornelas, autor do projeto. O
segundo é o Charles, presidente
da Câmara. O comandante
do Legislativo justificou a não
inclusão da proposta já que no dia
3 está marcada uma manifestação
do Movimento Brasil Livre (MBL)
e outros grupos em frente à
Câmara, em favor da prisão do expresidente Lula – que será julgada
no dia 4 pelo STF. Temendo que o
protesto acirrasse ainda mais os
ânimos caso o Escola Sem Partido
fosse votado no mesmo dia, Jean
– o Charles – resolveu deixar a
análise ao veto para outro dia.

VAI LONGE

ANÁLISE

Professores punidos
A Secretaria de Administração decidiu pela suspensão de 63 professores
que participaram de paralisação realizada em 4 de abril de 2016. No entendimento da Prefeitura de Rio Preto, a
manifestação foi ilegal e prejudicou 2,7
mil alunos da rede pública municipal.
Coordenada pelo Sindicato dos
Trabalhadores da Educação Municipal (Atem), a paralisação ocorreu para
pressionar a Prefeitura a reajustar os
salários do funcionalismo na rede
municipal de ensino e também por
melhora nas condições de trabalho.
A Secretaria de Administração abriu
122 processos administrativos contra

os servidores que fizeram parte do
movimento. Além dos 63 punidos
com suspensão, outros 59 receberam
advertência – sendo que 16 destes
nem fazem mais parte do quadro de
funcionários da Prefeitura.
De acordo com o secretário de
Administração, Luís Roberto Thiesi,
a pena de suspensão de um dia foi
aplicada a 59 funcionários que participaram de uma doação de sangue
em massa, justamente para ter o argumento de abonar no dia da paralisação. Julgamentos da Justiça Trabalhista têm considerado que fazer isso,
com objetivo de greve, é abusivo.
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Processos administrativos da Prefeitura decidem pela suspensão de
63 professores que participaram de paralisação em 2016

Outros quatro casos são mais
graves e serão encaminhados ao
Ministério Público para apuração de
possível improbidade administrativa,
além de suspensão de 15 dias. Ainda de acordo com a Administração,
um funcionário apresentou atestado
médico, mas ainda assim participou
da paralisação. Outros três, mesmo
estando na manifestação ocorrida
em frente ao prédio da Prefeitura, na
avenida Alberto Andaló, registraram
ponto para não ter o dia descontado.
No caso dos demais que recebe-

Estava marcada para 4 de abril
a abertura dos envelopes para
contratação de empresa que
fará serviços de limpeza urbana,
no valor de R$ 11,6 milhões por
um ano. Estava. Isso porque a
Constroeste apresentou recurso
contra a decisão que declarou
habilitada a TMK Engenharia S/A.
Não bastasse isso, a Sanepav
também recorreu da decisão que
a excluiu da concorrência pública
milionária. Com isso, a decisão
sobre a empresa que cuidará
dos serviços deve ser adiada, no
mínimo, por mais alguns dias.

ram apenas advertência, Thiesi afirma
que a pena foi aplicada porque se tratou de uma manifestação ilegal. “Foi
um movimento atabalhoado. Primeiro porque a Atem não é considerada
uma entidade sindical, então não
pode convocar uma greve. Segundo
porque, quando vai haver qualquer
paralisação, é preciso que haja notificações. Muitos pais deixaram seus
filhos na escola sem saber que nem
teria aula, isso não pode ocorrer”, afirmou o secretário de Administração.
Entre os que ficaram só na advertên-

cia está Fabiano de Jesus, um dos líderes da Atem, uma vez que ele apenas
assumiu a ausência e não apresentou
comprovante de doação de sangue
para abonar a falta.
É claro que os suspensos e os advertidos podem recorrer na Justiça,
mas tudo indica que não o farão já
que as penas aplicadas foram moderadas. Do ponto de vista político, porém, é mais combustível para a Atem
acusar a Prefeitura de perseguição
contra os trabalhadores da educação.
E la nave va.
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LIÇÃO DE CASA
O presidente da Emurb, Rodrigo
Juliano, está fazendo a lição de casa.
Resolveu nomear uma equipe para
realizar pregões dentro da empresa.
No entendimento do Secretário
da Fazenda, Angelo Bevilacqua,
o formato diminui bastante a
ocorrência de possíveis fraudes em
licitação – como ocorreu no processo
da Área Azul Digital. Fazem parte
da equipe nomeada por Juliano o
pregoeiro Marcelo Alves de Souza
que terá como equipe de apoio
Augusto Felipe da Silva Nunes, Ana
Maria Martins Guilhen e o sempre
presente Gibran Belasques.

AGENDA

O empresário Flávio Rocha,
dono da Riachuelo que acaba de
confirmar presença na corrida à
Presidência da República pelo PRB,
já tem agenda em Rio Preto na
próxima semana. No dia 3, o mais
novo político da cena nacional
participa de encontro de varejo e
franchising promovido pelo Lide.
O evento, voltado para toda a
região, será entre 7h30 e 14h no
Villa Conte. Além de Rocha, o tema
será debatido ainda com Emerson
Destro, diretor da Destro Atacadista;
Édson Guandalini, diretor
Comercial das Lojas Lívia; Altino
Cristofoletti Junior, fundador da
Casa do Construtor; Antônio Carlos,
fundador do Rei do Mate, e Filipe
Sisson, fundador da Igui Piscinas.
Ou seja, os interlocutores que Flávio
Rocha procura.

VOVÔ EDINHO É POP Crianças e cachorrinhos sempre foram, para os marqueteiros, uma espécie
de “viagra para a popularidade”. Mesmo antes do advento das redes sociais. Mas agora, se tornaram
garantia total de sucesso no mundo virtual. Duvida? Dê uma rolada na timeline do seu Facebook. É só o
sujeito - homem ou mulher, bonito ou feio, simpático ou carrancudo, de direita ou de esquerda - tomar
emprestado o carisma e a fofura dos baixinhos e dos bichinhos para a postagem bombar. O prefeito Edinho
Araújo (MDB) é um bom exemplo. Duas imagens dele colocadas no Face nesta terça, 27, se revelaram um
sucesso. Numa delas, ele aparece com dois dos três netos: o garoto é filho de Edinho Filho e a menina cheia
de cachos e laços é filha da Bettina. Na outra imagem bastante curtida pelos internautas, o prefeito se
deixou flagrar em meio a crianças da creche Neide Egéa Laguna, no Cidadania. Os números mostram que os
marqueteiros estão cobertos de razão. Para efeito de comparação: as demais postagens do prefeito feitas
nos últimos três dias renderam entre 36 e 59 curtidas. Uma delas, com a nova diretoria da Acirp (ou seja,
só gente importante) teve 36 reações. Outra, em um lançamento de livro, na qual ele aparece rodeado por
intelectuais e políticos, conseguiu 46 curtidas. A reunião com líderes de associações de bairros mobilizou
48 fãs do prefeito na rede. Até os pimpolhos entrarem em cena, o melhor desempenho tinha sido com
representantes das Coopertrans, com 59 likes. Já com os netos, até o início da noite de ontem, as reações
positivas saltaram para 127, com mais 102 curtidas na postagem com a garotada da creche. Ou seja, vovô
Edinho arrasa…
Divulgação

TRIÂNGULO

Por falar em corações divididos,
Eleuses Paiva (PSD) é outro que, uma
vez confirmada sua candidatura a
deputado federal, terá de se virar
numa espécie de triângulo amoroso.
Edinho Araújo (MDB) já anunciou
que fará, por conta e risco, uma
dobrada informal entre seu vice
e seu filho, que concorre como
deputado estadual. Nesse jogo, o
vereador Renato Pupo (PSD), outro
candidato a estadual, teria de dividir
as atenções do correligionário e
parceiro de longa data. Tem gente
apostando que o delegado também
vai partir para uma relação aberta.
Justíssimo.

Berenice, meus sais...
Olar, brazeeel! Com direito a grande
estardalhaço nas redes sociais, aqui incluído
até vídeos patrocinados no Instagram and
Facebook, o empresário Flávio Rocha, dono
da Riachuelo, filiou-se ao PRB, partido linkado
à Igreja Universal, nesta terça (27). A filiação
aconteceu na Câmara, com a presença de
Celso Russomano, do líder do PRB.
No vídeo patrocinado nas redes sociais, Flávio
Rocha passeia pelos últimos acontecimentos
de sua vida pública, batendo especialmente
na tecla de que é um ‘perseguido’ pela
esquerda. Um job de marketing muito bem
feito, mas é daquele tipo de material que
convence quem quer ser convencido.

AMOR PROIBIDO

O prefeito Edinho Araújo (MDB)
parece cada vez mais distante do
palanque de seus sonhos na eleição
presidencial deste ano. Henrique
Meirelles, ministro da Fazenda, deve
mesmo assinar ficha de filiação
com o MDB. O anuncio oficial
está previsto para o próximo dia
4 de abril. Se Michel Temer (MDB)
desistir da temerária candidatura à
reeleição, Meirelles se apresenta para
defender o “legado” do emedebista.
Caso contrário, vira opção como
vice, numa chapa puro-sangue.
Assim, Edinho terá de disfarçar um
pouco a empolgação que anda
demonstrando pela candidatura do
tucano Geraldo Alckmin.

Flávio Rocha, da Riachuelo, anuncia pré-candidatura ao Planalto: “Serei o
representante do conservadorismo nos costumes”

Tanto que os comentários (ah, os
comentários...) vão de “vade retro” a “o mundo
não precisa de outro Trump”.

NÓS TEMOS RENATO... Se Nadim Cury tem Fábio Marcondes (PR), Luizinho Bucatter faz questão
de mostrar que tem Renato Pupo (PSD). Os dois – Luizinho e Nadim – protagonizam uma disputa ruidosa
pela presidência do clube Monte Líbano. Ainda faltam mais de dois meses para a eleição, mas os ânimos
começam a se acirrar, especialmente porque eles foram aliados no passado. Luizinho, que já comandou o
clube é candidato da atual diretoria, presidida por Antonio Carlos Bittar. Nadim, outro ex-presidente, também
está decidido a voltar. Até pouco tempo atrás tentava-se manter a interferência da política partidária externa
ao clube a uma distância prudente, mas a situação mudou desde que Marcondes decidiu imprimir seu estilo
mais “agressivo” no apoio a Nadim. Domingo retrasado, a coluna publicou uma foto em que ele (Marcondes)
desfilava uniformizado em campanha para seu candidato. A resposta foi imediata. O adversário retrucou
na linha: “se é para ostentar cabo eleitoral de luxo, aqui vai o nosso”. O delegado é historicamente ligado
ao Monte Líbano e a mulher dele – Teresa Cury - faz parte da atual diretoria. Ou seja, tal qual na Câmara
Municipal, onde os dois vereadores são água e óleo, no clube a situação se reproduz.

CAPIVARAS PENSANTES

Decio Trujilo
Quer dizer que tem quem acha tudo bem
atirar em ônibus

POSTADO NO
de político? Coisas muito ruins pra
todos começam assim.

Pra você que acaba de acordar do berço
esplêndido ou que só está preocupado com
a Seleção Brasileira, aqui vai a impressão
muito particular da Berenice: Flávio Rocha
é tipo um ‘Bozonaro’, só que sem coturnos
e farda camuflada. Em seu discurso de
filiação, deixou claro que será o “candidato
do neoliberalismo na economia” e do
“conservadorismo nos costumes”.
[Pausa para um Rivotril sublingual]
Pois é, miagente, melhor ficar por aqui. Ainda
bem que amanhã é feriado, né? Quem sabe
esses homens nos dão uma trégua. Oremos...

Colaborou com a coluna: Marina Lacerda

