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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2020 -

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2020 (RESUMIDO). Objeto: contratação
de parceria público-privada, para a concessão administrativa, de empresa
apta à prestação dos serviços públicos para Modernização, Gestão,
Manutenção, Otimização e Geração de Energia Ambientalmente Sustentável
através do Processo de Tratamento Térmico de Resíduos em especial os
RSU - Resíduos Sólidos Urbanos, no Município de TUPÃ. Abertura: 25/05/
2020, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: MELHOR TÉCNICA E MENOR
PREÇO POR TONELADA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira,
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14)
3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br Estância Turística de
Tupã, em 02/04/2020. Caio Kanji Pardo aoqui, Pref. Mun.

AVISO DE CONTINUIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2020 (RESUMIDO). A Prefeitura da
Estância de Tupã - SP, através do Departamento de Compras e Licitação,
CONVOCA os licitantes para continuidade do certame acima descrito. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE TUPÃ, PELO PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES. Data da realização: 17/04/2020 - às 08h30min. TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor preço item (Tonelada). O edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça
da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do
telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br Estância
Turística de Tupã, em 02/04/2020. Caio Kanji Pardo aoqui, Pref. Mun.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2020 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE MICROCOM-
PUTADORES COMPLETOS E ROTEADORES DESTINADOS AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM
RECURSOS PARCIALMENTE ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR
FEDERAL (PROPOSTA PARLAMENTAR Nº 11.845.813000/1190-01). Abertura:
23/04/2020, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta
cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no
site www.tupa.sp.gov.br Estância Turística de Tupã, em 01/04/2020. Caio
Kanji Pardo aoqui, Pref. Mun

.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
DECRETO  Nº 8.740 ,  DE  03  DE ABRIL DE  2020

EXONERA, A PEDIDO, EDUARDO AKIRA EDAMITSU E LUCAS HATANO,
DOS   CARGOS POLITICOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO    ECONÔMICO  E COMÉRCIO EXTERIOR E DE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,
RESPECTIVAMENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAIO  KANJI  PARDO  AOQUI,   Prefeito  da  Estância  Turística  de
Tupã, usando  das atribuições  que  lhe  são  conferidas  por  Lei  , EXONERA,
a pedido,  e  a  partir desta data, dos cargos políticos 1) de Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e  Comércio Exterior, Eduardo
Akira Edamitsu  (RG  14.345.824-3), e   2)  de  Secretário Municipal de
Relações Institucionais,   Lucas Hatano (RG 48.262.015-8),  para  os quais
fora nomeados pelo  Decreto  nº  8.529,   de  18.06.2019.

PREFEITURA  DA ESTÂNCIA TURÍSTICA   DE  TUPÃ,  03 DE ABRIL
DE  2020

CAIO KANJI PARDO AOQUI
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

DECRETO   Nº  8. 741,   DE  03  DE  ABRIL  DE  2020

DESIGNA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS,
WILSON QUILES JÚNIOR, E O SECRETÁRIO MUNICIPAL  DE   CULTURA,
DOUGLAS GUILHEMON GIMENEZ,  PARA O EXERCÍCIO INTERINO  DOS
CARGOS POLITICOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO   ECONÔMICO E COMERCIO EXTERIOR E DE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,
RESPECTIVAMENTE, E   DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.

CAIO KANJI  PARDO  AOQUI, Prefeito da Estância Turística de Tupã,
usando das  atribuições   que  lhe  são  conferidas   por   Lei,   DESIGNA  o
Secretário  Municipal de  Economia e Finanças, Wilson Quiles  Júnior (RG
7.493.784-4), e o Secretário Municipal  de  Cultura,  Douglas   Guilhemon
Gimenez  (RG 35.366.497-5), para o exercício interino dos cargos políticos
de Secretário   Municipal   de Desenvolvimento Econômico  e  Comércio
Exterior  e de Secretário Municipal de Relações Institucionais,   a  partir desta
data, sem  acúmulo   de   subsídios.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ,  03 DE ABRIL  DE
2020

CAIO KANJI PARDO AOQUI
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

EXTRATO DE ATO DO PREFEITO MUNICIPAL, CUJA ÍNTEGRA É
PUBLICADA NO LUGAR PÚBLICO DE COSTUME, POR AFIXAÇÃO, NO
PAÇO MUNIICPAL:

PORTARIA Nº 17.627, de 03.04.2020 - EXONERA, a  pedido,  André
Prado   dos Santos  (RG 34.877.417-5), do cargo, de  provimento  em
comissão, de Diretor do Gabinete do Secretário Municipal de Cultura, a  partir
desta  data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
ERRATA

Na edição nº 10.175, publicada no dia 21 de janeiro de 2020, na página
4-2, nos Editais de Convocação 09, 10 e 11/2020, onde se lê, Concurso
Público nº 01/2019, leia-se Concurso Público nº 01/2017.

INSTITUIÇÃO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ
Retificação de Balanço Patrimonial e suas respectivas

Demonstrações Contábeis

Retificação da publicação efetuada no jornal Diário em Tupã – SP no dia 18/03/
2020 referente ao Balanço Patrimonial e suas respectivas Demonstrações Contábeis
da entidade “Instituição Casa dos Velhos de Tupã” de sua Notas Explicativas à
Demonstrações Contábeis findos em 31 de Dezembro.

Nota 04 leia-se:

NOTA 4 – CONTAS CORRENTES

São representadas basicamente por contas corrente , detalhadas a seguir:

a) Conta Corrente  - Verba Estadual
 b) Conta Corrente disponível ao asilado, referente a Asilados Diversos conforme

contrato de Prestação de Serviços a idoso, que em sua cláusula sexta, autoriza a
Instituição a receber junto ao INSS o benefício de seus asilados,  e pelos serviços
contratados repassará a instituição o valor de 70% do benefício previdenciário. Os
30% restantes são depositados em conta poupança própria em nome dos asilados,
os asilados que a instituição não obteve documentos para abertura de contas
próprias são efetuados depósitos nesta conta corrente em nome da instituição e
administrada por ela, mantendo-se um controle auxiliar individualizado para cada
asilado, que somando-se com o ítem a)  da Nota 5, totalizam-se o valor de R$
193.352 à disposição dos mesmos, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei
10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso).

c) Conta Corrente disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição,
referente a asilada Maria do Carmo Fonseca, e administrada pela Instituição em
2018, sendo em 2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de
“Poupança” em nome do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei
10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso).

d) Conta Corrente disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição,
referente ao asilado Santo André F. dos Anjos, e administrada pela Instituição em
2018, sendo em 2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de
“Poupança” em nome do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei
10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso).

 e) Conta Corrente disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição,
referente a asilada Luzia do Carmo Amaral, e administrada pela Instituição em 2018,
sendo em 2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de “Poupança”
em nome do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei 10.741 de 2003
(Estatuto do Idoso).

f) Conta Corrente disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição,
referente a asilado Maria Guilhermina Vieira, e administrada pela Instituição em
2018, sendo em 2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de
“Poupança” em nome do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei
10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso).

 g) Conta Corrente disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição,
referente a asilado Deosdete da Silva, e administrada pela Instituição em 2018,
sendo em 2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de “Poupança”
em nome do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei 10.741 de 2003
(Estatuto do Idoso).

Nota 5 leia-se :

NOTA 5 – APLICAÇÕES

São representadas basicamente por aplicações , detalhadas a seguir:

a) Poupança disponível ao asilado, referente a Asilados Diversos conforme
contrato de Prestação de Serviços a idoso, que em sua cláusula sexta, autoriza a
Instituição a receber junto ao INSS o benefício de seus asilados,  e pelos serviços
contratados repassará a instituição o valor de 70% do benefício previdenciário. Os
30% restantes são depositados em conta poupança própria em nome dos asilados,
os asilados que a instituição não obteve documentos para abertura de contas
próprias são efetuados depósitos nesta conta poupança em nome da instituição e
administrada por ela, mantendo-se um controle auxiliar individualizado para cada
asilado, que somando-se com o ítem b)  da Nota 4, totalizam-se o valor de R$
193.352 à disposição dos mesmo, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei
10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso).

b) Poupança disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição, referente
a asilada Maria do Carmo Fonseca, e administrada pela Instituição em 2018, sendo
em 2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de “Poupança” em
nome do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei 10.741 de 2003
(Estatuto do Idoso).

 c) Poupança disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição, referente
a asilada Luzia do Carmo Amaral, e administrada pela Instituição em 2018, sendo em
2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de “Poupança” em nome
do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei 10.741 de 2003 (Estatuto
do Idoso).

d) Poupança disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição, referente
ao asilado Santo André F. dos Anjos, e administrada pela Instituição em 2018, sendo
em 2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de “Poupança” em
nome do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei 10.741 de 2003
(Estatuto do Idoso).

e) Poupança disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição, referente
a asilado Maria Guilhermina Vieira, e administrada pela Instituição em 2018, sendo
em 2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de “Poupança” em
nome do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei 10.741 de 2003
(Estatuto do Idoso).

f) Poupança disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição, referente
a asilado Deosdete da Silva, e administrada pela Instituição em 2018, sendo em
2019 esses valores totalmente transferidos para uma conta de “Poupança” em nome
do asilado, respeitando assim os termos do artigo 35 da Lei 10.741 de 2003 (Estatuto
do Idoso).

Instituição Modalidade 2 0 19 2 0 1 8
Banco do Brasil Conta Corrente 19.284 371
Banco Santander Conta Corrente 621 2.120
Caixa Economica Federal Conta Corrente 684 117
Banco do Brasil Conta Corrente             - 230 a)
Banco Sicredi Conta Corrente 11.729 432
Banco Sicredi Conta Corrente 5.644 227.101 b)
Banco Sicredi Conta Corrente - 8 c)
Banco Sicredi Conta Corrente - 9 d)
Banco Sicredi Conta Corrente - 5 e)
Banco Sicredi Conta Corrente - 6 f )
Banco Sicredi Conta Corrente - 1 g)

37.962 230.400

Instituição Modalidade 2 0 19 2 0 1 8
Banco do Brasil CDB/DI - 41.891
Banco Sicredi Aplicação Financeira 187.708 25.466 a)
Banco Sicredi Aplicação Financeira - 18.742 b)
Banco Sicredi Aplicação Financeira - 11.956 c)
Banco Sicredi Aplicação Financeira - 20.418 d)
Banco Sicredi Aplicação Financeira - 14.457 e)
Banco Sicredi Aplicação Financeira - 3.045 f)

187.708 135.975

Por Daniel Batista e
Raul Vitor

São Paulo (AE) - O avan-
ço do novo coronavírus em
todo o mundo deve gerar uma
crise financeira sem preceden-
tes para os clubes de futebol,
principalmente no Brasil. Além
da falta de bilheteria nos jo-
gos, outras importantes fontes
de renda parecem secar até
mais rápido do que se podia
imaginar. Patrocinadores e a
TV Globo colocaram o pé no
freio em relação aos investi-
mentos no esporte e os clu-
bes se preparam para viver
uma nova realidade financei-
ra.

Sem transmissão de jogos
e exibição de suas marcas na
TV, algumas empresas estão
deixando os clubes ou reven-
do contratos. Um caso que de-
monstra bem isso é a relação
do Azeite Royal com os times
cariocas. A empresa patroci-
nava os quatro principais clu-
bes do Estado (Botafogo,

Flamengo, Fluminense e
Vasco). A crise chegou e o
foco de investimento mudou.

A empresa justificou, em
nota, que concentra suas
ações no abastecimentos de
redes de supermercados par-
ceiras, dando a entender que
os clubes não são prioridades
no momento. A parceria da
marca com o Flamengo, em
2020, renderia cerca de R$ 3
milhões e os demais times re-
ceberiam valores próximos de
R$ 1,5 milhão.

“O momento atual traz
oportunidade a clubes e atle-
tas com a produção de con-
teúdo para engajamento ain-
da maior de torcedores e fãs,
além da possibilidade de rea-
lizar diversas ações em prol do
combate à Covid-19 e rela-
cionadas ao terceiro setor”,
disse Fábio Wolff, sócio-dire-
tor da Wolff Sports & Mar-
keting, uma das agências que
mais fecha contrato de patro-
cínio com os clubes.

O futebol paulista também

sofre com a crise desen-
cadeada pela pandemia. A
Marjosports, startup de
tecnologia voltada para
apostas esportivas, sus-
pendeu seu contrato com o
Corinthians, devido ao im-
pacto que a paralisação do
futebol provocou na empre-
sa, que atua no ramo es-
portivo. No Santos, a Auto-
ridade de Turismo da
Tailândia (TAT), que patro-
cinava as categorias de
base da Vila Belmiro, sus-
pendeu seu contrato com a
equipe, tendo em vista que o
setor de turismo é um dos
mais afetados pela Covid-19.

Em contrapartida, Pal-
meiras e São Paulo não
apresentaram, por enquan-
to, suspensões ou resci-
sões com suas patrocina-
doras. A Crefisa, empresa
parceira do time alviverde
e que paga o maior patro-
cínio do futebol brasileiro -
cerca de R$ 81 milhões - já
admite que pode rever o

Por Leonardo Augusto,
especial para o Estado

Belo Horizonte (AE) - A
Polícia Civil de Minas Ge-
rais identificou ontem o au-
tor do vídeo feito na Ceasa,
em Contagem, na Região
Metropolitana de Belo Hori-
zonte, com informações fal-
sas sobre desabasteci-
mento de alimentos por cau-
sa da pandemia do novo
coronavírus. A gravação
exalta o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, pela
tentativa de fazer com que
a atividade econômica seja
retomada.

Segundo informações
da Polícia Civil, o autor do
vídeo é trabalhador autôno-
mo e tem 48 anos. O nome
do suspeito não foi revela-
do. A corporação informou
que ainda não há data para
que seja ouvido, mas que o
prazo para apresentação se
encerra na segunda-feira, 6.
O autor do vídeo poderá ser
indiciado por alarme falso ou
anunciar perigo inexistente,
uma contravenção. A pena
prevista é de prisão de quin-
ze dias a seis meses.

O vídeo chegou a ser re-
plicado por Bolsonaro em
suas redes sociais. O ma-
terial foi apagado, e o presi-
dente pediu desculpas por
ter divulgado a gravação. A
Ceasa vem funcionando nor-
malmente.

O vídeo, segundo as in-
vestigações, foi gravado no

chamado Mercado Livre do
Produtor (MLP), um local na
Ceasa conhecido como Pe-
dra, em que os produtores
negociam seus produtos. A
gravação foi feita no dia 31
em momento ainda de mo-
vimento, mas, segundo a
polícia, o autor buscou uma
tomada de modo a tentar
induzir que não havia qual-
quer fluxo de comércio na-
quele momento As investi-
gações levantaram vídeos e
fotos do momento em que a
gravação foi feita. A movi-
mentação no local, segun-
do a polícia, começa por vol-
ta das 2h30 e segue até o
final da manhã.

“Dada a gravidade do
fato, o caso foi tratado por
nós com absoluta priorida-
de, com a repercussão em
âmbito nacional das ima-
gens. Tivemos a oportunida-
de de identificar a pessoa
que aparece no vídeo, res-
ponsável pela edição, cria-
ção do vídeo”, afirmou o de-
legado Saulo Castro, de
Contagem.

As apurações ainda não
apontaram possíveis liga-
ções do autor com partidos
políticos, segundo a polícia.
“Qualquer intuito maior, se
provocar aumento de pre-
ços, ou trazer instabilidade
política, tudo isso será apu-
rado e apresentado ao final
das investigações”, disse o
delegado Rodrigo Busta-
mante, que também partici-
pa do inquérito.

contrato e fazer alterações
nos valores

Outra importante fonte
de renda vem da televisão.
A TV Globo decidiu suspen-
der o pagamento dos direi-
tos de transmissão dos cam-
peonatos estaduais por tem-
po indeterminado, para
lamentação dos grandes
clubes e desespero dos pe-
quenos. “Para nós, a cota de
TV representa 85% da nos-
sa receita”, contou um diri-
gente de um time do interior,
que pediu para não ser iden-
tificado.

“Ocorre que as pessoas
amam o esporte e esse pe-
ríodo de ausência dos even-
tos fará com que a audiên-
cia seja ainda maior. E quan-
do for novamente possível,
com grande presença dos
torcedores nos estádios e
arenas. Todos estão sentin-
do falta de esportes, do fu-
tebol. Isso fará com que par-
te das perdas sejam com-
pensadas”, analisou Wolff.

Autor de vídeo
compartilhado por
Bolsonaro pode pegar
seis meses de prisão

Avanço do coronavírus faz
patrocinadores e até emissora
de TV abandonar o futebol

Por Mateus Vargas

Brasília (AE) - Semanas
antes do pico esperado do
novo coronavírus no Brasil, o
Ministério da Saúde está sem
estoques de equipamentos de
proteção individual, como más-
caras e luvas, para distribuir
a profissionais de saúde.

A pasta aguarda resultado
de negociação com fornece-
dores do exterior. A expectati-
va é que a reposição do esto-
que fosse encaminhada ainda
na noite de ontem.

O governo já distribuiu cer-
ca de 40 milhões de itens de
proteção aos estados. A ex-
pectativa é conseguir outros
720 milhões de produtos, sen-
do 200 milhões de máscaras,
mas ainda não há resultado
das negociações.

Segundo secretários esta-
duais ouvidos pela reporta-
gem, há regiões com mais e
menos estoques, mas o minis-
tério tem feito entregas até
agora de equipamentos de
proteção. Um pedido dos
gestores do SUS é para usar
aviões, inclusive da FAB, para
agilizar o envio dos produtos.

O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta (DEM), dis-
se na quarta-feira, 1º, que
contratos do governo brasilei-
ro com empresas da China
para compras de equipamen-
tos foram desfeitos após os
Estados Unidos enviarem mais
de 20 aviões cargueiros para
adquirir os mesmos itens. “As
nossas compras, que tínha-
mos expectativa de concreti-
zar para poder abastecer,
muitas caíram”, disse Man-
detta.

Mandetta disse que o ce-
nário para compras é insegu-
ro. “Eu só acredito na hora
que estiver dentro do País, na

minha mão. Às vezes o colap-
so é: você tem dinheiro, mas
não tem o produto.”

O ministro da Saúde traçou
um cenário de extrema dificul-
dade para aquisição de
insumos básicos de proteção
e recomendou à população
que pare de comprar másca-
ras descartáveis e faça a sua
própria peça de proteção,
com pano e elástico. “Hoje,
nós estamos muito preocupa-
dos com a regularização de
estoque desses equipamen-
tos”, disse Mandetta.

Como o jornal O Estado
de S. Paulo mostrou, repre-
sentantes da indústria dizem
já ter alertado o governo fe-
deral a apresentar logo a sua
proposta ao mercado - caso
contrário, poderá ficar para
trás na corrida global por pro-
dutos contra a pandemia.

A indústria brasileira tem
tentado aproveitar a queda de
casos na China para importar
de lá produtos hospitalares.
“Claro que vamos disputar
isso com Europa, EUA e ou-
tros países”, disse ao Esta-
do o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Artigos e Equipamentos Médi-
cos, Odontológicos, Hospita-
lares e de Laboratórios
(Abimo), Franco Pallamolla.

RESPIRADORES

O governo fechou a com-
pra de 15 mil respiradores do
tipo “pulmonar microproces-
sado com capacidade de ven-
tilar pacientes adultos e
pediátricos”. A compra custou
R$ 1,014 bilhão e a fornece-
dora é a “Santos-Produtos do
Brasil (Macau) Companhia de
Investimento e de Comércio
LDA”, segundo a publicação
no Diário Oficial da União
(DOU) de ontem.

Estoque de equipamento de
proteção individual da pasta
da Saúde já está zerado

Futebol terá dias difíceis com o coronavírus


