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R$ 2,00Bom dia!

SEXTA,
10 de setembro de 2021

Nº 21.485

82 anosFUNDADO EM 2 DE FEVEREIRO DE 1939 PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO

Os eventos 
científi cos 
auxiliam na 
construção do 
conhecimento
opinião/4

ANA CAROLINA GRECO PAES

Há faces 
que não 
deixam você 
esquecer o 
erro cometido
opinião/4

MARIA ANGELICA BONGIOVANI

Comemorações 
do aniversário 
de Venceslau 
aconteceram de 
maneira discreta
cidades/6

TONINHO MORÉ

Queda na arrecadação gera 
preocupação aos poderes 
Executivo e Legislativo 
cidades/5

PLANTÃO

Em Santo Expedito, um raio matou 14 bovinos 
que se refugiavam da intempérie embaixo de uma 
árvore; já em Martinópolis, o destelhamento da 
Escola Estadual Coronel João Gomes Martins foi 
um dos estragos causados pelo temporal.

Chuva deixa
prejuízos na
região de PP

cidades/9 e 10

Vereadores solicitam restituição de
R$ 3,1 mi devidos pela Prudente Urbano

COFRES PÚBLICOS

Devem ser devolvidos ao erário R$ 500 mil de subvenção, R$ 640,3 mil a título de outorga e 
R$ 2 milhões referentes à dívida com ISS; requerimento foi aprovado durante sessão solene desta quarta-feira.

cidades/8

REGIÃO TEM 4 PONTOS
DE MANIFESTAÇÕES

cidades/13

Caminhoneiros se mobilizaram pacificamente em 
quatro pontos de rodovias regionais, no entanto, 
as manifestações foram dispersadas

6 POSTOS TÊM PLANTÃO
NOTURNO NESTA SEXTA

cidades/5

Atendimento até às 21h30 é exclusivo para aplicação 
da segunda dose ou dose adicional (3ª dose) contra a 
Covid-19 em idosos com 85 anos ou mais

Na 10ª RA (Região 
Administrativa) do 
Estado de São Paulo, 
o número de casos 
suspeitos, ou seja, 
aqueles que contam 
com sintomas relativos 
à Covid-19 ou que 
tiveram contato com 
pessoas infectadas e 
aguardam resultados 
de exames, diminuiu 
59,7% no último mês. 
No dia 10 de agosto, 
1.451 moradores da 
região se enquadravam 
nesta situação e ontem 
eram 584. 

Nº DE CASOS
SUSPEITOS DE
COVID-19
REDUZ 59,7%

cidades/7
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http://www.imparcial.com.br

