
Com confirmação de novos casos da variante ômicron do coronavírus em São Paulo, governador João Doria 
suspende a flexibilização que estava marcada para começar no próximo dia 11 nas cidades paulistas  P3

Estado volta atrás e mantém uso 
obrigatório de máscara ao ar livre

Dupla é presa 
com armas
Dois homens foram 

flagrados em Americana 
com amarmento e munições
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DIA DE SUSTOS | Dois acidentes de trânsito distintos, ocorridos em Americana e Santa Bárbara, deixaram três feridos nesta quinta-feira (2). 
Em Americana, um Fiat Palio capotou no início da tarde na altura do quilômetro 126 da Rodovia Anhanguera, após colidir com um caminhão. 
O motorista do carro foi socorrido para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Em Santa Bárbara, no início da noite, uma ambulância 
do transporte público de pacientes se envolveu em um acidente em um cruzamento da Avenida Santa Bárbara e acabou batendo em uma 
árvore. O motorista e uma enfermeira sofreram ferimentos leves. P6

Intervalo para 
dose extra da 
vacina cai de 5 
para 4 meses

Cidades03

Cidades03 e 04

Em Hortolândia, a prefei-
tura emitiu ontem um alerta 
para que mais 5,6 mil ado-
lescentes de 12 a 17 anos 
que estão em atraso com 
a segunda dose da vaci-
na contra Covid procurem 
completar o esquema. Em 
Nova Odessa, a Saúde fez o 
mesmo apelo, mas para 4,8 
moradores que já poderiam 
tomar a segunda dose, mas 
ainda não apareceram.

Hortolândia e 
N.O. alertam
os faltosos

Jhony Pinho/Agif/Folhapress

BICAMPEÃO | O técnico Cuca é erguido pelo time após vitória épica que selou título do Galo ontem

Enfim, a 
2ª estrela

Atlético-MG vira 
sobre o Bahia e 
conquista seu 

segundo Brasileiro 
após 50 anos P14

Um homem de 29 anos foi executado com tiros de fuzil e pis-
tola dentro de seu estabelecimento, uma distribuidora de bebi-
das, no bairro Bom Retiro, em Sumaré. O crime foi cometido por 
uma dupla a menos de 800 metros de uma base da PM.

Comerciante é morto a tiros 
de fuzil e pistola em Sumaré

Cidades06

Câmara aprova
1º orçamento
superior a 
R$ 1 bilhão

Cidades04

Casos de 
dengue têm 
queda de 62% 
em Americana

Cidades05

Corpo de Bombeiros  / Divulgação Claudio Mariano  /SB Notícias
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O Brasil vai 
crescer. Um 
pouco menos, 
porque 
vamos estar 
combatendo a 
inflação
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Americana

João Calderan Perez
Faleceu ontem, aos 74 anos. Era casado com Angela Francisca 

Teixeira Perez, deixando os filhos: Dirce, Nadir, Nair, Neusa e Nilton. Será 
sepultado hoje, às 10h, no Parque Gramado. (Funerária Araújo-Orsola)

Divulgação

PAVÃO FUJÃO | O Corpo de Bombeiros de Americana resgatou ontem um pavão 
que estava em cima de casas na Cidade Jardim, em Americana. O bicho foi 
levado, são e salvo, para o Parque Ecológico, para os devidos cuidados.

IMAGEM DO DIA

A resiliência precisa ser constante Advento, mãos estendidas

A resiliência precisa ser 
constante. Quando acredi-
tei que não haveriam mais 
chances ou que eu não 
conseguiria me reerguer, 
me vi indo adiante. Por 
mais que nos queixemos 
de que não temos mais 
forças ou de que estamos 
cansados o suficiente para 
desistir de tudo, natural-
mente as coisas conti-
nuam seguindo e se reor-
ganizando.

Nossa caminhada não é 
clara, tampouco linear. Al-
tos e baixos fazem parte da 
vida adulta. Hoje, aconte-
cimentos aos quais me de-
parei na adolescência me 
fazem entender que aque-
la fase em especial sempre 
será chocante para todos 
que por ela passar. Nos de-
pararmos com essa tran-
sição entre a infância e o 
mundo adulto e, por mais 
que recebamos o apoio de 
quem nos ama, sempre 
será um período conturba-
do. Aliás, esse processo de 
reconhecimento e desco-
berta de quem somos e do 
que queremos e podemos 
ser, é diário. Somos con-
frontados o tempo todo 
pela nossa própria mente 
sobre os rumos que esco-
lhemos à vida.

Não é fácil crescer e se 

A palavra advento sig-
nifica aparecimento, che-
gada. Sim, sempre algo 
de novo surge, acontece. 
A humanidade pede algo 
novo de tempos em tem-
pos. Podemos até dizer 
que ela vive num contí-
nuo advento, sempre es-
perando, desejando algo 
novo. Também os jovens, 
normalmente, desejam, 
esperam algo, pensam no 
futuro, numa profissão 
que dê estabilidade e feli-
cidade; ao iniciar os estu-
dos desejam logo a che-
gada da formatura e, mais 
ainda, o ingresso naquele 
tão sonhado trabalho. O 
mesmo se dá com um jo-
vem casal que se conhece 
e, com o tempo, realiza 
planos para o casamento, 
filhos, casa. Eles aguar-
dam a chegada do tão so-
nhado dia do casamento, 
seu novo lar e a chegada 
do primeiro filho.

Bom, tanto uma situa-
ção como outra foi prece-
dida por um longo perío-
do de preparação, afinal 
o verdadeiro diploma é 
conquistado à duras pe-
nas, com dias e noites de 
estudo, feriados e finais de 
semana sacrificados em 
nome de um grande dia. 

Dei esses exemplos, 
mas temos tantas outras 
situações nas quais aguar-
damos algo, criamos uma 
expectativa boa de algo 
que pode acontecer. A 
realização de um sonho 
profissional e familiar 
deve ser precedido por 
um tempo de preparação.       

Estamos para vivenciar 
um dos grandes momen-
tos de nossa fé, o nasci-
mento de Jesus Cristo. E 
para que todo fiel possa 
viver bem a grande festa 

MARCOS BARBOSA PADRE MARCIO PRADO
JORNALISTA E APRESENTADOR ESCRITOR E SACERDOTE DA 

COMUNIDADE CANÇÃO NOVA 

ver cada vez mais respon-
sável por tomar decisões 
importantes, e que talvez 
te levem a uma situação 
irreversível. É uma pres-
são imensa. Nessa fase 
também passamos a notar 
que é natural passarmos 
a tomar conta de outras 
pessoas. Você passa a não 
depender tanto de quem 
sempre cuidou de você 
e gradativamente vemos 
esse papel se inverter.

É parte do crescimento 
ver-se cercado de afazeres 
e de tanta dependência. 
Não dá pra ser diferente. 

Se por um lado não são os 
relacionamentos que nos 
levam a isto, através do ca-
samento e filhos. Ficar na 
inércia não é garantia de 
que você estará ligado às 
rotinas da sua família. Em-
bora preguemos a inde-
pendência da vida adulta, 
sempre dependeremos de 
algo ou alguém. Se não for 
de pessoas, serão de ani-
mais de estimação, vícios 
ou remédios.

Acredito que a cada dia 
precisamos buscar enten-
der o ser humano e tratar 
com mais naturalidade 
essas mudanças. Nosso 
corpo o tempo todo nos 
emite alertas sobre o que é 
ou não bom para nós. Por 
isso, é imprescindível estar 

atento às necessidades. 
Por mais que o tempo 

seja cada vez mais escasso, 
ao longo dele enxergo ser 
preciso termos brechas na 
agenda para realizar o que 
nos faz bem. Seja um papo 
com amigos, uma saidinha 
pra um sorvete ou aque-
le dia de bobeira em que 
exercitamos o ócio sem 
culpa. Se for durante a se-
mana então, melhor ainda.

Tem ficado cada vez 
mais evidente que tudo 
o que não tem feito bem, 
se vai. Às vezes bate a sau-
dade, mas também um 
receio da reaproximação. 
Faz bem sentir isso. Vão 
dizer que você mudou e 
que as coisas não são mais 
como antes. E por que 
isso seria ruim? Por que 
associamos a mudança a 
algo ruim? Agradeça, pois 
mudar faz parte do cresci-
mento e reconhecimento 
do que cabe ou não mais 
em sua vida.

É preciso ser resiliente. É 
preciso ser paciente e pers-
picaz. Muitas situações jo-
garão contra você e é fato 
que a reclamação e o senti-
mento de exaustão, que se 
não física será mental, po-
derá ser constante, mas é 
preciso continuar vivendo.

Boas ou ruins, as expe-
riências são responsáveis 
por você ter se tornado 
quem é hoje. Uma pessoa 
bem resolvida em alguns 
aspectos e em construção 
em outros. Algumas refor-
mas ainda serão necessá-
rias para ajeitar aquilo que 
não está bom, mas você 
saberá reconhecer a hora 
certa para isso.

Acredito que a cada 
dia precisamos 

buscar entender o
ser humano

do nascimento do Salva-
dor, a Igreja oferece o tem-
po litúrgico do Advento. 

No Catecismo da Igreja 
Católica, o número 524 
diz: Ao celebrar em cada 
ano a Liturgia do Adven-
to, a Igreja atualiza esta 
expectativa do Messias. 
Comungando na longa 
preparação da primei-
ra vinda do Salvador, os 
fiéis renovam o ardente 
desejo da sua segunda 
vinda. Pela celebração do 
nascimento e martírio do 
Precursor, a Igreja une-se 
ao seu desejo: “Ele deve 
crescer e eu diminuir” (Jo 
3, 30).

O tempo do advento 
comporta, portanto, duas 
vertentes: a primeira re-
cordar o nascimento de 
Jesus e a segunda a prepa-
ração para sua nova vin-
da. Sendo assim, os fiéis 
devem, através da Palavra, 
das meditações propostas 
para esse tempo litúrgico, 
se preparar para a festa 
do nascimento de Jesus. É 
um tempo forte de oração, 
de estreitar os laços com o 
Senhor através da Euca-
ristia e das boas ações. 

Na liturgia, temos o si-
nal da Coroa do Adven-
to, composta por quatro 
velas, sendo uma acesa a 
cada domingo, para dizer 
que a cada Eucaristia o 
nosso caminho é ilumina-
do. A oração ilumina nos-
sa mente, nossas decisões. 

Sabemos muito bem 
que para tudo na vida é 
necessário o mínimo de 
preparação, pois nem 
sempre é possível impro-
visar. 

Se para grandes con-
quistas precisamos nos 
preparar através do es-
tudo, da paciência e do 
esforço, para que o Natal 
deste ano seja o melhor 
precisamos estar em sin-
tonia com Ele, na oração 
e nas boas ações. Será o 
melhor Natal se não cru-
zarmos os braços, mas se 
o estendermos a Deus e 
ao próximo, afinal sempre 
há algo a dizer para Deus 
e sempre haverão necessi-
tados entre nós.
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Com o surgimento da 
variante ômicron, o gover-
no paulista decidiu nesta 
quinta-feira (2) manter 
obrigatório o uso de más-
caras em espaços abertos 
no estado. A pedido do 
Comitê Científico que atua 
contra a Covid-19, o gover-
nador João Doria (PSDB) 
suspendeu a flexibilização 
da utilização de máscaras 
ao ar livre, que entraria em 
vigor no próximo dia 11 
em todo o estado.

O comitê fez a recomen-
dação devido à confirma-
ção no estado de três casos 
de pessoas infectadas com 
a nova cepa do coronaví-
rus. Para o grupo, há in-
certezas sobre o impacto 
da variante em uma época 
em que Natal e Réveillon 
causam aglomerações.

A capital também con-
tinuará exigindo o uso 
de máscaras em espaços 
abertos.

Além disso, desistiu de 
fazer a celebração do Ré-
veillon na Avenida Pau-

lista, no Centro.
As medidas foram reco-

mendadas pela Vigilância 
Sanitária, que elaborou 
um estudo com indicado-
res epidemiológicos e as-
sistenciais.

A conclusão do estudo 
estava prevista para ser en-
tregue no próximo domin-
go (5), mas foi antecipada 
para a Secretaria Munici-
pal da Saúde na noite de 
quarta (1º).

“Embora todos os dados 
do município sejam positi-
vos, mas o surgimento da 
variante [ômicron] e tam-
bém o mês de dezembro 
com o comércio popular, 
foi indicado a manutenção 
do uso das máscaras e o 
cancelamento do Réveil-
lon”, afirmou Edson Apare-
cido, titular da pasta. 

O prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB) afirmou que 
as decisões não ocorreram 
por que “houve algo gra-
ve”. “O momento atual é de 
cautela”, afirmou ele, em 
Nova York, onde acompa-
nha uma missão empresa-
rial liderada por Doria.

Doria, que também está 

em Nova York, defendeu 
na quarta que as cidades 
do estado suspendam as 
festas de Réveillon para 
combater o eventual con-
tágio com a nova cepa.

No mesmo dia, o secre-
tário estadual de Saúde 
de São Paulo, Jean Go-
rinchteyn, afirmou que as 
cidades devem levar em 
consideração a confirma-
ção de casos da variante 
ômicron, ao ser questio-
nado se o governo reco-
mendaria aos municípios 
o cancelamento das festas.

Gorinchteyn alertou, 
ainda, para os riscos ge-
rados pelas reuniões fa-
miliares de fim de ano, 
em que as pessoas devem 
estar mais encorajadas 
para celebrações que não 
promoveram em 2020. “E 
com isso passa a haver 
um risco muito maior, 
porque vão se aglomerar 
comemorar, beber, beijar, 
abraçar, gritar e cantar”, 
disse o secretário. “Esse é 
um cenário de risco que 
as pessoas precisam lem-
brar, e o uso de máscaras 
deve ser premente.”

Com confirmação de casos da variante ômicron, Doria 
suspende flexibilização que começaria neste dia 11

SP recua e mantém 
uso obrigatório de 
máscaras ao ar livre

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

VACINA CONTRA COVID

Estado reduz de 5 para 4 meses 
intervalo da dose de reforço

O governo de São Paulo 
anunciou nesta quinta-
-feira (2) que vai reduzir 
de cinco para quatro me-
ses o intervalo da dose de 
reforço da vacina contra 
Covid-19. A decisão ocor-
reu por conta do surgi-
mento da variante ômi-
cron e a proximidade com 
as festas de fim de ano.

A antecipação – que 
ainda precisa se confir-
mada pelas prefeituras 
de cada cidade – vale para 
quem tomou as duas do-
ses de CoronaVac, Astra-
Zeneca e Pfizer, com qual-
quer idade. Americana e 
Nova Odessa confirma-
ram ontem que vão seguir 
a recomendação.

Segundo o estado, 10 
milhões de pessoas, que 
se vacinaram nos meses 
de julho e agosto, já po-
dem receber a dose extra. 

O intervalo de quatro 
meses é contado a partir 
da data de aplicação da 
segunda dose.

Segundo o governo 
paulista, a antecipação da 
dose de reforço também 
leva em consideração 
que São Paulo é uma das 
principais portas de en-
trada do país, via portos 
e aeroportos, para a nova 
variante ômicron.

“O estado tem hoje con-
dições logísticas e técnicas 
de ampliar a vacinação 
e reduzir o intervalo de 

aplicação das doses para 
que todos possam estar 
ainda mais protegidos. 
Vale ressaltar também a 
necessidade de quem não 
tomou ainda a segunda 
dose retornar aos postos 
de saúde para se imuni-
zar”, disse o secretário de 
Saúde, Jean Gorinchteyn.

Quem tomou a dose 
única da Janssen poderá 
receber a dose adicional 
do mesmo imunizante 
com intervalo a partir de 
2 meses. No entanto, o go-
verno paulista diz não ter 
doses desse produto por 
falta de entrega do Minis-
tério da Saúde e informa 
que está aplicando Pfizer.           

                             | FOLHAPRESS

VACINAÇÃO | Dose de reforço, para qualquer idade, tem intervalo reduzido no estado 

Divulgação

COVID-19

SB vacina neste sábado 
no Assaí Atacadista

A Prefeitura de Santa 
Bárbara d’Oeste pro-
segue neste sábado (4) 
com a vacinação contra 
Covid-19 para primeiras 
e segundas doses, além 
de doses adicionais para 
públicos já inseridos na 
campanha. As vacinas 
serão aplicadas das 8h às 
12h, somente no estacio-
namento do Assaí Ata-
cadista, na Rua da Agri-
cultura, 1.258, no Jardim 
Pérola.

A imunização segue 
para adolescentes de 12 
a 17 anos, com e sem 
comorbidades, com de-
ficiência permanente, 
gestantes e puérperas; 
pessoas com 18 anos 
ou mais, com e sem co-
morbidades; grávidas e 
puérperas (mulheres que 
deram à luz num perío-

do de até 45 dias) com e 
sem comorbidades com 
18 anos ou mais; pessoas 
com deficiência per-
manente, cadastradas 
ou não no BPC com 18 
anos ou mais; além das 
segundas doses para os 
públicos inseridos e dose 
adicional para pessoas 
acima de 18 anos que 
já tenham completado 
cinco meses da segunda 
dose e recebido os imu-
nizantes da CoronaVac/
Butantan, da Pfizer/
Biontech ou da Astra-
Zeneca/Oxford, pessoas 
com 18 anos ou mais que 
foram imunizadas há 61 
dias ou mais com a vaci-
na da Janssen e imunos-
suprimidos com 18 anos 
ou mais, após 28 dias da 
segunda dose ou dose 
única.                    | DA REDAÇÃO

VACINAÇÃO

Hortolândia emite alerta a 5 mil 
adolescentes ausentes na 2ª dose

A Prefeitura de Hor-
tolândia emitiu nesta 
quinta-feira (2)) um aler-
ta aos adolescentes da 
cidade sobre a impor-
tância de completar o 
ciclo de imunização da 
vacina contra a Covid-19 
– principalmente com a 
aproximação do período 
de festas e confraterniza-
ções e viagens do final do 
ano. De acordo com da-
dos da Secretaria de Saú-
de, 5.877 adolescentes de 
12 a 17 anos estão com 
a segunda dose atrasada 
na cidade. Esse público 
representa 37% do total 
de ausentes na cidade.

A prefeitura lembra que 
os adolescentes podem 
receber a segunda dose 
da vacina após um inter-
valo de oito semanas da 
primeira aplicação.

Para isso, eles devem 

procurar as UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde) 
onde é feita a vacinação 
em Hortolândia.

Os adolescentes de-
vem levar o compro-
vante de vacinação da 
primeira dose e CPF 
(Cadastro de Pessoa Fí-
sica). Não é necessário 

ir acompanhado de pai, 
mãe ou responsável.

A Secretaria de Saúde 
relembra que a popula-
ção adolescente de 12 a 
17 anos do município foi 
imunizada com a vacina 
da Pfizer, a única autori-
zada para esse público.

                                        | DA REDAÇÂO 

VACINA | Imunização só é completa após segunda dose 

Divulgação

A Secretaria de Saúde 
de Sumaré mais uma vez 
oferecerá a vacinação 
contra a Covid-19 neste 
sábado (4), para todos os 
públicos. O atendimento, 
que não requer agenda-
mento, será das 9h às 16h, 
exclusivamente no Cen-
tro Esportivo Vereador 
José Pereira, na Rua Se-
bastião Raposeiro Júnior.

A partir de segunda-
-feira (6), a vacinação 
contra o coronavírus 
estará disponível em to-
das as salas de vacina 
das unidades de saúde 
(exceto Centro de Saúde 
II e Ângelo Tomazin) e 
também no Centro Es-
portivo, das 9h às 15h. Na 
Vila Soma, a imunização 
acontece às terças-feiras, 
das 9h às 13h.

                                     | DA REDAÇÃO

Sumaré vacina
amanhã no 
Centro Esportivo

PANDEMIA
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SEM CORTE

SEM CORTE (2)

As empresas de internet, telefonia, TV por assinatura e 
energia elétrica serão proibidas de interromper, por moti-
vo de inadimplência de seus clientes, o fornecimento dos 
serviços às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados 
e vésperas de feriados. Pelo menos é isso o que prevê 
um projeto de lei de autoria do vereador Silvio Coltro 
(PL), aprovado durante a sessão desta terça-feira (30), 
na Câmara de Sumaré. A lei diz ainda que as empresas 
abrangidas deverão comunicar previamente o consumi-
dor sobre a interrupção em virtude de inadimplemento, 
bem como o dia a partir do qual será realizado o desliga-
mento, necessariamente durante horário comercial, com 
antecedência mínima de 15 dias.

O autor da lei, que ainda depende da sanção (ou veto) do pre-
feito Luiz Dalben (Cidadania) argumenta que “em finais de se-
mana e feriados, as agências bancárias e as próprias empresas 
encontram-se fechadas, o que impede que o consumidor tenha 
tempo hábil para, ao constatar a efetiva interrupção, quitar a dí-
vida e resolver o problema”. “A suspensão desses serviços deve 
ser feita, quando for o caso, de modo a permitir a possibilidade 
de imediato pagamento da dívida e retorno do fornecimento”, 
diz o vereador Silvio Coltro.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Saúde é área com maior fatia prevista para 2022, com R$ 228 milhões

Primeiro orçamento de 
R$ 1 bilhão  é aprovado

Por unanimidade, os 
vereadores de Americana 
aprovaram, em segunda 
discussão, o projeto de 
lei do Executivo sobre a 
LOA (Lei Orçamentária 
Anual) de 2022, em ses-
são extraordinária reali-
zada pela Casa no início 
da tarde desta quinta-fei-
ra (2). Pela primeira vez, 
o município terá orça-
mento anual superior a 
R$ 1 bilhão.

A previsão de recei-
ta e despesa de R$ $ 
1.006.316.600,00 foi apre-
sentada em audiência pú-
blica, no final de setembro.  
Entre as despesas pre-
vistas, a Saúde detém a 
maior cifra do orçamento 
para 2022, com R$ 228,3 
milhões, seguida pela 
Educação, com R$ 194,5 
milhões.

 O DAE (Departamento 
de Água e Esgoto) aparece 
em seguida, com R$ 134,8 
milhões, e depois a Fazen-

da, com R$ 79,6 milhões.
Para a Câmara devem ser 
destinados R$ 30,3 mi-
lhões. A Guarda Municipal  
e o Ameriprev (Instituto de 
Previdência Municipal de 
Americana) devem deter 
R$ 63,1 milhões e R$ 41,1 
milhões, respectivamente. 
Um dos pontos do orça-
mento prevê ainda uma 
reserva de contingência 
de R$ 17 milhões.

O orçamento de 2021 
foi estimado em R$ 941 
milhões.

APROVADOS
Também nesta quin-

ta-feira, os vereadores 
aprovaram outros quatro 
projetos durante a sessão 
ordinária, na sequência da 
aprovação do orçamento.

Os vereadores confirma-
ram por  14 votos favorá-
veis, três contrários e uma 
ausência, o projeto sobre 
a exigência de diploma de 
curso superior para os co-
missionados da Casa.

Na sessão anterior, um 
grupo de vereadores apre-

sentou uma emenda que 
estende até 2025 o prazo 
para apresentação do cer-
tificado, além de definir 
que os 11 funcionários 
nessa condição devem se 
matricular até janeiro do 
ano que vem em algum 
cursos de graduação.

Foram aprovadas ainda 
a proposta do vereador 
Vagner Malheiros (PSDB), 
que propõe a reserva de, 
no mínimo, 1% das vagas 
de estágio com pré-re-
quisito de nível superior 
na administração direta 
ou indireta para pessoas 
com 60 anos ou mais; e o 
substitutivo ao projeto de 
lei nº 95/2021, também de 
Malheiros, sobre o custeio 
do acolhimento e encami-
nhamento de animais víti-
mas de maus tratos ou em 
condições inadequadas; 
além da alteração da lei 
de criação da Gama, que 
extingue os conselhos deli-
berativo e consultivo, além 
de redefinir s pré-requisi-
tos para cargos de diretor 
instrutor.

AMERICANA

RENATO PEREIRA
AMERICANA

VACINAÇÃO CONTRA COVID

N.O. convoca 4,6 mil em 
atraso na segunda dose

Mesmo com a boa 
notícia de não ter re-
gistrado nenhum óbito 
desde 19 de outubro,, a 
Secretaria de Saúde de 
Nova Odessa está “con-
vocando” cerca de 4,6 
mil moradores que estão 
com a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19 
atrasada.

Devido à importân-
cia de completar o ci-
clo vacinal contra a 
doença, a pasta pede a 
colaboração dos mora-
dores que estão com a 
“D2” atrasada.

O órgão atenta, inclu-
sive, para a proximidade 
das festas de fim de ano, 
quando os adultos com 
vacinação incompleta 
podem colocar pais e 
avós em risco.

A vacinação segue dia-
riamente nas UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde) 
do Centro e Jardim Alvo-
rada, das 8h às 15h30.

Para incentivar à po-
pulação a completar o 
esquema vacinal, a Ad-
ministração Municipal 
oferecerá um plantão 
de atendimento nestas 

UBSs no sábado (11) .
O mutirão será das 7h 

às 13h nas UBSs do Cen-
tro e Jardim Alvorada. 

“A intenção é vacinar 
todas as pessoas que 
estão com alguma dose 
em atraso ou os que vão 
tomar a dose adicional. 
Independentemente do 
imunizante aplicado, 
também estão sendo 
vacinados com a tercei-
ra dose (ou D3), os mo-
radores com 18 anos ou 
mais que tenham toma-
do a segunda dose (D2)”, 
explicou o secretário 
municipal de Saúde, Sil-
vio Corsini.

Em Nova Odessa, até 
o momento, a campa-
nha de imunização apli-
cou 93.318 doses. Exatos 
46.217 moradores da 
cidade com 12 anos ou 
mais já têm ao menos 
uma dose (75,82% da po-
pulação total, ou cerca de 
99% do público elegível), 
e 42.847 estão com es-
quema vacinal completo 
(70,29% da população to-
tal). A “D3” já foi aplicada 
em 4.254 moradores.

                                      | DA REDAÇÃO
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Médico falta e prejudica
‘mutirão’ de consultas 

As consultas cardiológi-
cas agendadas por meio do 
mutirão da Secretaria de 
Saúde de Americana para 
reduzir a fila de pacientes 
que aguardam pelo aten-
dimento foram mais uma 
vez canceladas por conta 
da falta do especialista que 
realizaria as avaliações. O 
episódio aconteceu nesta 
segunda-feira (29).

O serviço já havia sido 
prejudicado no dia 22 de 
novembro, quando o aten-
dimento começou a ser 
oferecido. Na ocasião, um 
dos dois médicos que deve-
riam avaliar 180 pacientes 
não compareceu ao Núcleo 
de Especialidades da cida-
de. A demora nas consul-
tas foi de até cinco horas, 
fazendo com que parte das 
pessoas agendadas desis-
tissem do atendimento. 

Na segunda-feira, 18 dos 
60 pacientes agendados e 
que não conseguiram ser 
avisados da ausência do 
profissional estiveram na 
unidade de saúde e tive-
ram de voltar para casa sem 
passar por consulta.

Os médicos são contrata-
dos por meio do Cismetro 
(Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região Me-
tropolitana de Campinas), 
que assinou contrato com 
a Secretaria de Saúde para 
a prestação de serviços de 
baixa complexidade, como 
exames e consultas. O con-
sórcio passou a atuar na ci-
dade no mês passado.

Por meio de nota, a Secre-
taria de Saúde afirmou que 
o profissional não cumpriu 
o horário de trabalho por 
motivos de saúde. “A pre-
feitura está tomando as 
devidas providências para 
garantir que a situação não 
se repita novamente”, diz 
ainda a nota.

A reportagem questio-
nou a secretaria sobre o nú-
mero de pessoas que ainda 
aguardam por atendimen-
to e as datas das próximas 
consultas cardiológicas 
pelo mutirão, mas a pasta 
disse que divulgaria as in-
formações apenas nesta 
sexta-feira (3). A fila para 
consultas na especialidade 
quando o Cismetro assu-
miu o serviço na cidade era 
de aproximadamente, 2,7 
mil pessoas.

RENATO PEREIRA
AMERICANA

CÂMARA | Orçamento foi aprovado nesta quinta-feira

Divulgação

SEIS BAIRROS

Desinsetização chega 
à Praia dos Namorados

O DAE (Departamen-
to de Água e Esgoto) de 
Americana inicia, nesta 
sexta-feira (3), o serviço 
de desinsetização e des-
ratização nas redes de 
esgoto de mais um grupo 
de bairros. Agora serão 
atendidos seis bairros na 
região da Praia dos Na-
morados, com o objetivo 
de controlar a população 
de insetos, como baratas, 
e também de ratos.

Segundo a autarquia, 
o serviço será executado 
nos seguintes locais nes-
ta etapa: Jardim Santa 
Eliza, Residencial Praia 

dos Namorados, Asta 
Novo Paraíso, Vale das 
Paineiras, Recanto Vista 
Alegre e Praia dos Na-
morados.

A orientação é para 
que a população desses 
bairros deixe os ralos das 
residências tampados 
durante o trabalho, já 
que as equipes aplicam 
inseticida líquido nas 
paredes dos poços de vi-
sita. O serviço também 
é feito por meio de ter-
monebulização, além da 
colocação de iscas para 
roedores.

                                         | DA REDAÇÃO
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AÇÃO | DAE inicia serviço de desinsetização nesta sexta
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TRANSPORTE COLETIVO

A Comissão de Meio 
Ambiente, Transporte e 
Comunicação da Câmara 
de Americana pretende 
convocar a Sou America-
na, do Grupo Sancetur, 
concessionária respon-
sável pelo transporte 
coletivo na cidade, para 
explicar o atraso no paga-
mento do 13º salário dos 
motoristas e as denún-
cias feitas por parte dos 
funcionários de supostas 
práticas trabalhistas ile-
gais pela empresa.

O anúncio foi feito 
durante a sessão desta 
quinta-feira (2) pelo pre-
sidente da comissão, o 
vereador Léo da Padaria 
(PV).

Na quarta-feira (1º), 
motoristas da Sou Ame-
ricana promoveram uma 
greve, que durou apro-

ximadamente 8h30, em 
protesto contra a falta de  
pagamento da primeira 
parcela do 13º, que deve-
ria ter sido quitada no dia 
anterior. A paralisação 
complicou a vida de  cer-
ca de 22 mil usuários, que 
enfrentaram problemas 
na parte da manhã.

O serviço prestado 
pela concessionária foi 
classificado pelos verea-
dores ontem na Câmara 
como “vergonhoso e ir-
responsável.”

“Além do problema com 
o 13º, foram tornadas pú-
blicas denúncias que 
apontaram para a coação 
de trabalhadores para 
que pedissem demissão e 
fossem recontratados por 
uma terceira (empresa). 
Diante da paralisação e 
da denúncia de supostas 
práticas legais contrárias 
às leis trabalhistas, nós 
da comissão discutimos 

o assunto e pretendemos 
convocar trabalhadores, 
representantes sindicais 
e a prestadora para que 
prestem os devidos es-
clarecimentos. Como co-
missão, vamos averiguar 
e investigar o que foi de-
nunciado para ver o que 
está acontecendo”, afir-
mou Léo da Padaria.

O grupo é composto 
ainda pelos vereadores 
Pastor Miguel Pires (Re-
publicanos) e Vagner Ma-
lheiros (PSDB).

Malheiros, por sua vez, 
propôs ao Executivo, por 
meio de requerimento, 
a municipalização do 
transporte na cidade. 

“Americana está refém 
dessa empresa. Atual-
mente 39% dos municí-
pios brasileiros estão ade-
rindo à municipalização. 
Quando não tem concor-
rência vira monopólio e 
quando vira monopólio 

Um dia após greve de 8h30, parlamentares criticam 
serviço da Sou Americana e pedem esclarecimento

Vereadores querem 
convocar empresa de 
ônibus para explicações

RENATO PEREIRA
AMERICANA

a empresa faz o que quer 
e a população fica à mer-
cê”, comentou. Ele sugere 
a locação de ônibus via 
contrato de trabalho.

Na sessão de ontem, 
um requerimento em que 
o vereador Gualter Ama-
do (Republicanos) ques-
tiona o Executivo sobre 
a recontratação de mo-
toristas da Sancetur pela 
microempresa Maritano 
Serviços, com sede em 
Santa Bárbara d’Oeste e 
que atua no setor de lim-
peza desde 2018. 

O dono da empresa, 
Milton Maritano, é apon-
tado como um dos ge-
rentes da Sancetur. A re-
portagem não conseguiu 

contato com ele para es-
clarece o caso.

Amado solicitou  ainda 
a presença da concessio-
nária para sabatina com 
os vereadores, também 
via requerimento.

O documento foi assi-
nado por outros dez par-
lamentares.

O vereador enviou de-
núncia ao MP (Ministé-
rio Público) sobre o as-
sunto no mesmo dia da 
paralisação.

A Prefeitura de Ameri-
cana foi questionada so-
bre as denúncias e se há 
algum estudo em anda-
mento sobre a possibili-
dade de municipalização 
do serviço e afirmou, por 

meio de nota, que des-
conhecia as denúncias e, 
por enquanto, não prevê 
alteração no serviço de 
transporte.

“O transporte públi-
co municipal é exercido 
por meio de contrato de 
concessão e não há, no 
momento, previsão para 
modificar este formato”, 
diz a nota.

A Sancetur foi procu-
rada para comentar as 
denúncias e a possibili-
dade de convocação pela 
Câmara, além da relação 
de Milton Maritano com 
a empresa, mas não res-
pondeu aos questiona-
mentos até o fechamento 
desta reportagem.

SOU AMERICANA | Movimentação na garagem da empresa durante greve na quarta 

Rafael Rezende  / TodoDia Imagem

SAÚDE PÚBLICA

Casos de dengue têm queda 
de 62% em Americana

Até outubro deste ano, 
Americana confirmou 249 
casos de dengue, dentre 
938 suspeitos. A quan-
tidade é 62% inferior ao 
registrado no mesmo pe-
ríodo de 2020, de acordo 
com dados do Centro de 
Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Estado da 
Saúde. No ano passado, os 
dez meses iniciais totali-
zaram 661 confirmações 
em meio a 1401 casos sus-
peitos, em estatística que 
considera o mês do início 
dos sintomas. A prevalên-
cia de confirmações neste 
ano foi em março e abril, 
mesmo período do ano 
passado. 

De acordo com a prefei-
tura, os bairros com maior 
incidência neste ano são 
Cidade Jardim, Morada do 
Sol, Werner Plaas e Jardim 
da Balsa. 

Em relação às ações, o 
município informa que 
segue as preconizadas 
pelo Programa Nacional 
de Combate à Dengue, do 

Ministério da Saúde, “com 
atividades de controle de 
criadouros durante visitas 
de casa em casa, aplica-
ção de larvicida e inseti-
cida (quando necessário 
o uso), controle de pontos 
estratégicos e imóveis es-
peciais, além de ativida-
des educativas”.

Para o médico Rubens 
Fialho Junior, especialista 
em medicina preventiva e 
social e professor de Saú-
de, Doença e Prevenção 
da Faculdade de Medici-
na da PUC-Campinas, os 
serviços de saúde devem 
se manter alertas ao diag-
nóstico que pode ser con-
fundido com Covid-19. 
“Mas suspeitar, examinar 
os pacientes, fazer testes 
rápidos (de preferência) 
e testagem através da so-
rologia, pode ajudar a nos 
anteciparmos a um au-
mento desenfreado de ca-
sos. Desencadear ações no 
território em tempo opor-
tuno, antes do crescimen-
to de casos é importantís-
simo. O trabalho realizado 
pelos Agentes Comunitá-
rios de Saúde e pelo Agen-

tes de Controle Ambiental, 
são determinantes para o 
sucesso deste combate”, 
afirma, ressaltando que a 
população sabe como a 
dengue surge e como deve 
agir, mas as orientações e 
esclarecimentos contínuos 
devem ser compromisso 
dos serviços de saúde e 
veículos de comunicação.

 
CHIKUNGUNYA

O professor também 
alerta que ainda é preo-
cupante a disseminação 
da Chikungunya, também 
transmitida pelo mosqui-
to Aedes aegypti.

A doença teve um au-
mento no estado de São 
Paulo de quase 3.000 % em 
2021, com surto na Baixa-
da Santista, como pontua. 
“Com o período de verão e 
a chegada das chuvas, so-
mado à grande mobilidade 
das pessoas em férias nes-
ta época e que nestes dois 
últimos anos viajaram me-
nos, a interiorização é uma 
possibilidade. A prevenção 
pede as mesmas ações que 
são usadas no enfrenta-
mento da dengue”.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

SERVIÇO

SB emite credenciais para vagas 
exclusivas com sistema QR Code

A Prefeitura de Santa 
Bárbara d’Oeste informou 
ontem que as credenciais 
para utilização de vagas 
exclusivas de estaciona-
mento para idosos e por-
tadores de necessidades 
especiais estão sendo 
emitidas com sistema QR 
Code na cidade.

Segundo a administra-
ção, o objetivo é agilizar 
o procedimento admi-
nistrativo da emissão e 
garantir a veracidade do 
documento, eliminando a 
possibilidade de fraudes. 
A iniciativa começou em 
8 de novembro. As cre-
denciais têm validade de 
cinco anos.

O QR Code (código para 
ser lido com o celular) 
possibilita que o agente 
de trânsito confirme a va-
lidade da credencial, aces-
sando o sistema de dados 
por meio de sua leitura.

Para emitir a creden-
cial, o interessado pode 
acessar www.santabarba-

ra.sp.gov.br, clicar na aba 
serviços e protocolo, ane-
xar as imagens dos docu-
mentos – identidade ou 
CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), compro-
vante de endereço e ates-
tado médico no caso de 
portador de necessidade 
especial,  comprovando a 
mobilidade reduzida.

Outra possibilidade é 

comparecer presencial-
mente no Setor de Pro-
tocolo, no Paço Munici-
pal, na Avenida Monte 
Castelo, 1.000, Jardim 
Primavera.

Assim que validada, a 
credencial deve ser retira-
da na Sesetran (Secretaria 
de Segurança, Trânsito e 
Defesa Civil), na Rua Curi-
tiba, 250, na Cidade Nova.

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

CREDENCIAL | QR Code impede fraudes, diz prefeitura 

Prefeitura de Santa Bárbara  / Divulgação
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Homem de 29 anos é executado por dupla armada dentro de seu estabelecimento no Bom Retiro, em Sumaré

Comerciante é morto a tiros de fuzil
VIOLÊNCIA

Um comerciante de 29 
anos foi executado a tiros 
na noite desta quarta-feira 
(1º), no bairro Bom Reti-
ro, em Sumaré. Um dos 
criminosos usou um fuzil 
para matar a vítima, que 
também recebeu tiros de 
pistola. O crime aconte-
ceu a cerca de 800 metros 
da base da segunda com-
panhia do 48° BPM/I (Ba-
talhão da Polícia Militar 
do Interior).

De acordo com infor-
mações da PM, um carro 
do tipo sedan parou em 
frente a um estabeleci-
mento que comercializa 
bebidas e produtos para 
churrasco, na Rua Jaime 
Pinheiro Uchôa Cintra, e 
dois homens encapuza-
dos desembarcaram, ar-

mados de fuzil e pistola.
A dupla entrou no local 

e efetuou vários disparos 
contra o proprietário do 
comércio, identificado 
como Jonatas Rafael Go-
mes, de 29 anos.

Após o crime, os atira-
dores embarcaram no car-
ro, que era conduzido por 

um terceiro comparsa, e 
fugiram do local.

É a segunda execução 
com características se-
melhantes na região em 
cinco dias. Na última sex-
ta-feira, um homem foi 

morto com mais de 20 
tiros de fuzil e pistola em 
frente a um bar do bairro 
Cidade Nova, em Santa 
Bárbara d’Oeste.

Equipes de resgate fo-
ram acionadas após os 
disparos na noite desta 
quarta-feira em Sumaré, 
mas o comerciante já es-
tava sem vida. O local foi 
isolado para os trabalhos 
de perícia.

Os agentes da Polícia 
Científica recolheram vá-
rias cápsulas deflagradas 
de fuzil e pistola na cena 
do crime.

O caso foi registrado no 
plantão policial de Suma-
ré, onde será investigado.

Ainda não há pistas 
que levem à identifica-
ção dos atiradores, mas 
câmeras de segurança 
que gravaram a ação se-
rão analisadas.

RAFAEL REZENDE
SUMARÉ

CRIME | Câmeras registraram dupla (canto superior esq.) atirando na vítima (destaque)

AMERICANA | Armas e munições foram apreendidas 

AMERICANA

Dupla é presa com armas e munições
Equipes da Gama (Guar-

da Municipal de America-
na) e da PM (Polícia Mili-
tar) prenderam uma dupla 
com armas e munições, no 
fim da manhã desta quin-
ta-feira (2), no Jardim São 
Paulo, em Americana.

Segundo informações da 
Gama, as equipes das duas 
corporações se deslocaram 
até a Rua dos Salgueiros, 
aonde um homem con-
duzindo um veículo Civic 

estaria armado e fazendo 
ameaças a outro homem.

Uma equipe da PM con-
seguiu abordar o veículo, 
conduzido por um ex-a-
gente penitenciário de 56 
anos. Com apoio de uma 
equipe da Gama, os poli-
ciais localizaram uma esco-
peta calibre 12, municiada, 
seis munições, um cace-
tete e um colete de agente 
de escolta. Outra equipe 
da Gama se deslocou até 

a casa do acusado, onde 
avistaram outro indivíduo 
saindo do local com uma 
mochila.

Na abordagem, foram 
localizados dentro da mo-
chila uma pistola calibre 
635, municiada, além de 
munições e um simulacro 
de pistola.

A moradora da residên-
cia autorizou a entrada da 
equipe, que ainda locali-
zou um revólver calibre 

22, 11 cartuchos calibre 12,  
74 munições calibre 380, 
37munições de calibre 32, 
18 munições de calibre 38, 
99 munições de calibre 22, 
munições de fuzil, algemas, 
coldres e porta munições.

As armas possuíam nu-
merações, mas não consta 
registro.

A dupla foi encaminhada 
para a Central de Polícia Ju-
diciária, onde irá permane-
cer à disposição da Justiça.

É a segunda 
execução com fuzil 

na região em menos 
de uma semana

Divulgação

AMERICANA

Carro capota após 
colidir na Anhanguera

Um motorista ficou 
ferido após um acidente 
entre o veículo que con-
duzia e um caminhão, 
no início da tarde desta 
quinta-feira (2) na Ro-
dovia Anhanguera, em 
Americana. A pista che-
gou a ser interditada.

Segundo informações 
da Polícia Militar Rodo-
viária, o condutor de um 
Fiat Pálio seguia pela se-
gunda faixa de rolamen-
to, e ao tentar retornar 
para a terceira faixa, na 
altura do quilômetro 126, 
colidiu lateralmente con-
tra uma carreta, capotan-
do logo em seguida.

Duas viaturas do Cor-
po de Bombeiros, uma 
viatura da CCR AutoBAn 
(concessionária da rodo-
via) e equipes da Polícia 

Rodoviária atenderam a 
ocorrência.

A vítima, que estava 
sozinha no veículo, foi 
socorrida e encaminhada 
para o Hospital Municipal 
Dr. Waldemar Tebaldi, em 
Americana, onde perma-
neceu em observação. 

                    | RAFAEL REZENDE

Corpo de Bombeiros

ACIDENTE | No Km 126 

ACIDENTE

Ambulância bate em 
SB e deixa dois feridos

Uma ambulância do 
transporte público de 
pacientes se envolveu 
em um acidente de trân-
sito nesta quinta-feira 
(2), em Santa Bárbara 
d’Oeste. Dois servidores 
(o motorista e uma en-
fermeira) sofreram feri-
mentos leves.

De acordo com as in-
formações iniciais, a am-
bulância, que transitava 
pela Avenida Santa Bár-
bara, por volta das 18h30, 
colidiu com um Focus 
enquanto atravessava o 
cruzamento de acesso à 
Rua Humberto Materaz-
zo, no Distrito Industrial.  
Com a colisão, o motoris-
ta da ambulância perdeu 
o controle e se chocou 
contra uma árvore, já so-

bre o canteiro.
Segundo o Corpo de 

Bombeiros, que atendeu 
a ocorrência, as duas 
pessoas levemente feri-
das foram conduzidas 
para o PS (Pronto-Socor-
ro) Dr. Afonso Ramos.

                                | DA REDAÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA

DIG prende dupla de 
ladrões de joalheria

Uma operação de po-
liciais da DIG (Delegacia 
de Investigações Gerais) 
de Americana deflagra-
da nesta quarta-feira (1°) 
resultou na prisão de 
dois homens, sendo um 
ajudante geral de 37 e 
um vendedor de 46 anos, 
acusados de cometerem 
vários roubos na região, 
entre eles, o assalto a 
uma joalheria em Santa 
Bárbara d’Oeste, ocorri-
do no final do ano pas-
sado.

“A Delegacia Especia-
lizada vinha investigan-
do roubos a estabele-
cimentos comerciais e, 
por meio dessas inves-
tigações, identificaram 

os dois suspeitos, os 
quais possuíam diver-
sas passagens criminais 
por crimes graves como 
roubo e tráfico. Os sus-
peitos foram reconheci-
dos pelas vítimas”, rela-
tou o investigador chefe 
da DIG, Eduardo César.

Com a dupla identifi-
cada, dois mandados de 
prisão temporária e três 
mandados de busca e 
apreensão foram expe-
didos pela Justiça e cum-
pridos pela DIG.

Os criminosos foram 
levados à Cadeia Pública 
de Sumaré. 

O roubo à joalheria 
em Santa Bárbara ocor-
reu no fim do ano pas-
sado e as prisões acon-
teceram em Americana 
e Santa Bárbara.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

AMBULÂNCIA | Bateu 

Claudio Mariano/SB Notícias/Divulgação
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GOVERNO

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) disse nesta 
quinta-feira (2) que ór-
gãos que cobram apre-
sentação de certificado 
da vacinação contra a 
Covid estão “extrapolan-
do”. “Entendo que aque-
las autoridades, outras, 
que estão exigindo pas-
saporte vacinal, calcadas 
numa lei de fevereiro do 
ano passado, onde não 
existia vacina ainda, es-
tão extrapolando”, disse o 
presidente em evento no 
Palácio do Planalto.

Bolsonaro não citou 
nomes dos órgãos que es-
tão cobrando a vacinação. 
Alguns prefeitos e gover-
nadores fazem essa exi-
gência para liberar a en-
trada em locais fechados, 
shows e outros eventos. A 
lei mencionada pelo pre-
sidente é a 13.979/2020, 
que determina que o go-
verno pode adotar medi-
das restritivas em respos-
ta à pandemia, como a 
vacinação e o controle de 
entrada de viajantes.

As declarações de Bol-
sonaro forma feitas du-

rante evento sobre o au-
xílio que o governo irá 
conceder para famílias 
pobres comprarem gás de 
cozinha.

Desde o dia 12 de no-
vembro o governo ignora 
pedido da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) de cobrar o 
passaporte da vacina de 
quem entra no Brasil.

O TCU (Tribunal de 
Contas da União) tam-
bém recomendou, na 
quarta-feira (1º), que o 
governo cobre a vacina-
ção de viajantes.

No mesmo evento, 
o presidente voltou a 
apostar no discurso ne-
gacionista e lançou dú-
vida sobre a segurança 
e eficácia das vacinas. 
“Não façamos da vacina 
um cavalo de batalha 
para objetivar fins polí-
ticos lá na frente”, disse.

A descoberta da varian-
te ômicron disparou o 
alerta de diversos países. 
O governo Bolsonaro de-
cidiu barrar a entrada de 
viajantes de seis países 
africanos: África do Sul, 
Botsuana, Suazilândia 
(Eswatini), Lesoto, Namí-
bia e Zimbábue.

A Anvisa ainda pede 
para fechar a fronteira 
com outras quatro na-
ções (Angola, Maláui, 
Moçambique e Zâmbia), 
mas o governo cobra 
mais dados antes de ba-
ter o martelo.

CRÍTICA
O presidente voltou a 

afirmar que o Brasil não 
suportaria novo “lock-
down”. “O vírus será para 
sempre, não podemos, 
nós não aguentaremos 
mais novo lockdown”, de-
clarou. Apesar da fala de 
Bolsonaro, o Brasil não 
fez lockdown, o confina-
mento radical para com-
bater a transmissão do 
coronavírus, durante a 
pandemia. Nesse tipo de 
intervenção, a população 
tem a mobilidade muito 
reduzida por um perío-
do determinado, como 
estratégia para conter a 
disseminação. Em entre-
vista à Folha na última 
sexta (26), o presidente 
da Anvisa, Antonio Barra 
Torres, defendeu a co-
brança da vacinação nas 
fronteiras. Ele disse que 
a medida ainda evitaria o 
turismo antivacina.

Presidente critica exigência do certificado de 
vacinação contra a Covid-19 por cidades e estados

Bolsonaro diz que quem 
pede o ‘passaporte da 
vacina’ está extrapolando 

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

 Alan Santos / Presidência da República

NO STF | Bolsonaro abraça André Mendonça, após assinar decreto com nomeação

Presidente comemora ‘renovação’ no Supremo
O presidente Jair Bol-

sonaro (PL) disse nesta 
quinta-feira (2) que os 
dois nomes indicados 
por ele ao STF (Supre-
mo Tribunal Federal), 
Kassio Nunes Marques 
e André Mendonça, re-
presentam 20% do que 
gostariam de ver decidi-
do na corte.

“Não mando nos dois 
votos do Supremo, mas 
são dois ministros que 
representam, em tese, 
20% daquilo que gosta-
ríamos que fosse deci-
dido e votado no STF”, 
disse Bolsonaro, duran-
te cerimônia do lança-
mento do auxílio-gás no 
Palácio do Planalto.

Em novembro, o chefe 
do Executivo disse que 
tinha 10% dele dentro 

do STF devido à presen-
ça do ministro Kassio. 
O Supremo é compos-
to por 11 integrantes 
-Mendonça ocupará a 
vaga de Marco Aurélio, 
que se aposentou com-
pulsoriamente em julho 
por completar 75 anos.

Nesta quinta, Bolso-
naro também assinou 
assinou o decreto de 
nomeação de Mendon-
ça para o STF, com a 
apresença do próprio 
futuro ministro do Su-
premo. O presidente 
disse que os dois minis-
tros indicados por ele 
representarão uma “re-
novação” na corte. Sem 
citar nomes, afirmou 
que “alguns acham que 
são eternos, [mas] nin-
guém é eterno”.

“Graças a Deus nós 
conseguimos enviar 
não para o Supremo, 
mas em um primeiro 
momento para o Se-
nado Federal, e foram 
aprovados, dois no-
mes, duas pessoas que 
marcam também a re-
novação do Supremo. 
Renova-se o Executivo, 
o Legislativo, e o Supre-
mo também é renová-
vel”, disse.

A declaração do presi-
dente ocorreu logo após 
ele receber Mendon-
ça em seu gabinete, ao 
lado do vice-presiden-
te Hamilton Mourão, 
e gravar um vídeo em 
que fala da indicação 
do nome que ele defi-
ne como “terrivelmente 
evangélico”.                      | FP

PANDEMIA

DF confirma dois casos de variante ômicron
O governo do Distrito 

Federal anunciou a con-
firmação de dois casos 
de Covid-19 pela varian-
te ômicron, inicialmente 
identificada na África do 
Sul. Trata-se de dois ho-
mens de 40 a 49 anos, que 
tiveram passagem pelo 
país sul-africano. Os dois 
estavam vacinados com 
três doses da vacina con-
tra o novo coronavírus.

Segundo o governo do 
DF, eles são residentes 
de Brasília e estavam no 
mesmo voo do viajante 
que teve o primeiro caso 
confirmado de Covid-19 
em São Paulo, que de-
sembarcou em Guaru-
lhos no sábado (27). Em 
seguida, eles pegaram um 
voo para a capital federal.

Com isso, o Brasil pas-
sa a ter cinco casos con-

firmados da doença pela 
nova variante. De acordo 
com o Ministério da Saú-
de, o Brasil possui oito ca-
sos suspeitos, sendo um 
em Minas Gerais, um no 
Rio de Janeiro e seis no 
Distrito Federal.

Os dois homens do DF 
realizaram o teste de Co-
vid-19 na segunda-feira 
(29). Um recebeu diag-
nóstico positivo e o outro, 
negativo. Por causa do 
protocolo, eles realizaram 
novamente o teste, dando 
os dois positivos.

Os exames foram rea-
lizados após o Cievs-DF 
(Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilân-
cia em Saúde do Distrito 
Federal) receber a infor-
mação de que dois ho-
mens estavam no mes-
mo voo do primeiro caso 

suspeito. No caso de São 
Paulo, a Secretaria da 
Saúde confirmou nesta 
quarta (1º) o terceiro caso 
da variante ômicron no 
estado. Trata-se de um 
homem de 28 anos que 
desembarcou da Etiópia 
no fim de semana. O teste 

para Covid-19 deu posi-
tivo. Ele já estava isolado 
em Guarulhos, na Grande 
São Paulo, e sob acompa-
nhamento da vigilância 
do município.

Segundo a pasta, ele se-
gue sem apresentar sinto-
mas da doença e já havia 

sido vacinado com duas 
doses da vacina da Pfizer. 
O sequenciamento foi 
analisado pelo Instituto 
Adolfo Lutz. Os primeiros 
dois casos da nova va-
riante no país, analisados 
pelo Hospital Israelita Al-
bert Einstein, são de dois 
missionários, um homem 
de 41 anos e de uma mu-
lher de 37. 

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afir-
mou nesta quinta (2) que 
o país está preparado 
para lidar com a situa-
ção. Para ele, as pessoas 
devem continuar a pro-
curar as salas de vacina-
ção, tendo em vista que 
a imunização vai ajudar a 
enfrentar a ômicron e ou-
tras variantes que podem 
surgir.

                                    | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

‘PREPARADO’ | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

A Anvisa aguarda a 
Pfizer entregar dados 
complementares sobre 
a segurança e eficácia da 
vacina contra a Covid-19 
para decidir sobre a imu-
nização de crianças.

O órgão regulador pe-
diu informações sobre a 
resposta do imunizante 
contra a variante delta, 
predominante no Brasil, 
além da comparação de 
registro de reações adver-
sas nesta faixa etária e em 
grupos mais velhos, entre 
outras manifestações.

Desde 16 de novembro 
a Anvisa avalia o pedido 
da Pfizer. O prazo de res-
posta é de 30 dias, mas foi 
congelado em 23 de no-
vembro.               | FOLHAPRESS

Anvisa ainda 
avalia vacinação 
de crianças 

COVID
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Emenda dá calote nos precatórios para destravar pagamento do Auxílio Brasil, bandeira de Bolsonaro para 2022

Senado aprova PEC que viabiliza auxílio de R$ 400
CONGRESSO

Após sucessivos recuos 
do governo, o plenário 
do Senado aprovou nes-
ta quinta-feira (2) a PEC 
(proposta de emenda à 
Constituição) dos Preca-
tórios. A proposta é o me-
canismo do governo para 
destravar o pagamento do 
programa social Auxílio 
Brasil de R$ 400 a partir de 
dezembro. O texto, que dá 
calote em dívidas judiciais 
reconhecidas pela Justiça, 
foi aprovado no primeiro 
turno por 64 votos a favor 
e 13 contrários, além de 
duas abstenções.

Os senadores fizeram 
um acordo para que a vo-
tação em segundo turno 
se desse na sequência, 
sendo a proposta nova-
mente aprovada, por 61 
votos a favor e 10 contrá-
rios, além de uma abs-
tenção. Era necessário o 
apoio de pelo menos 49 
senadores, do total de 81 
parlamentares da Casa.

Como houve alteração 
no texto, a proposta ainda 
vai precisar tramitar no-
vamente na Câmara dos 
Deputados. Líderes go-
vernistas afirmam que há 
acordo com o presidente 
Arthur Lira (PP-AL) para 
que a votação aconteça 
com celeridade.

Apesar das concessões 
feitas pelo governo na ne-
gociação com o Senado, 
os pontos essenciais da 
proposta foram mantidos.

A PEC dos Precatórios 
é hoje a principal pau-

ta de interesse do presi-
dente Jair Bolsonaro no 
Congresso. O objetivo 
é autorizar o governo a 
gastar mais e viabilizar a 
promessa de elevar o va-
lor do Auxílio Brasil numa 
tentativa de dar impulso a 
Bolsonaro na campanha à 
reeleição em 2022.

“Eu tenho que registrar 
que mais da metade das 
famílias assistidas pelo 
Auxílio Brasil estão no 
Nordeste, que é a região 
mais pobre do Brasil”, 
afirmou o relator da PEC, 
Fernando Bezerra (MDB-
-PE), que é líder do gover-
no no Senado.

Para ampliar em cerca 
de R$ 106 bilhões as des-
pesas do próximo ano, a 
PEC tem dois pilares.

Uma medida permi-
te um drible no teto de 
gastos, fazendo um novo 
cálculo retroativo desse li-
mite. A outra medida cria 
um valor máximo para o 
pagamento dos precató-
rios - as dívidas que não 
entrarem nessa lista se-
rão adiadas e quitadas em 
anos posteriores.

Nesta quinta, o governo 
recuou e atendeu os úl-
timos quatro pontos que 
foram demandados. Acei-

tou que o limite para o pa-
gamento de precatórios 
tenha validade até 2026, e 
não até 2036 como previa 
a versão anterior.

Ao reduzir em dez anos 
o prazo de vigência, a nova 
versão da PEC não alte-
ra os efeitos da proposta 
no Orçamento de 2022. 
Senadores temem que a 
criação de um teto de pa-
gamento de precatórios 
vire uma “bola de neve” e 
a União passe a acumular 
uma dívida muito grande 
no futuro. Por isso, pedi-
ram para diminuir o prazo 
dessa medida. 

AÇÃO NO STF
Apesar do recuo, a OAB 

mantém a posição de en-
trar com uma ação no STF 
(Supremo Tribunal Fede-
ral) contra a PEC.

Para o presidente da Co-
missão de Precatórios da 
OAB Nacional, Eduardo 
Gouvêa, a versão aprova-
da pelo Senado mantém 
o que ele chama de “con-
fisco de patrimônio priva-
do”. “O governo e o Con-
gresso, em vez de criarem 
uma fonte de receita per-
manente para esse gasto 
[Auxílio Brasil], utilizaram 
os recursos de terceiros, 
privados, de pessoas físi-
cas e empresas, e se apro-
priaram desse recurso 
para pagar benefício.”

Para conseguir apoio à 
PEC no Senado, o governo 
apresentou seis versões 
do texto. Bezerra afirmou 
que as alterações na pro-
posta receberam o aval do 
Executivo.

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Marcos Oliveira / Agência Senado

VOTAÇÃO | Sessão do Senado desta quinta-feira que aprovou a PEC dos Precatórios

1) Mudança no indexador do teto de gastos
- O que é o teto: Regra constitucional aprovada em 2016 que limita o aumento da maior parte das des-
pesas federais à inflação do ano anterior
- Como é hoje: o teto é corrigido pela inflação medida pelo IPCA em 12 meses até junho do ano anterior
- Como fica: o valor é recalculado, retroativamente, com base no IPCA de janeiro a dezembro

2) Teto para pagamento de precatórios
- O que é precatório: dívida da União já reconhecida pela Justiça e sem possibilidade de recurso
- Como é hoje: precatórios inscritos no Orçamento são pagos
- Como fica: é criado um valor máximo a ser quitado no ano (cálculo usa como base o montante pago em 
sentenças judiciais em 2016 e corrige esse número pela inflação); os precatórios que ficarem fora desse 
limite deverão ser pagos em outros anos; Senado reduziu o período de vigência desse limite em dez anos
- Prioridade no pagamento: precatórios de pequenos valores, para idosos e alimentícios terão prefe-
rência para serem quitados no ano em que forem emitidos; Senado tirou as dívidas do Fundef do teto

PRINCIPAIS MUDANÇAS NO SENADO
- Limite para pagamento de precatórios vale até 2026, e não até 2036
- Auxílio Brasil deverá ser permanente, mas não precisa de compensação pelo aumento de despesas 
(como corte de outros gastos ou criação de imposto)
- O aumento nas despesas em 2022, após a promulgação da PEC, será usado para gastos obrigatórios, 
para a área social e para a prorrogação da desoneração da folha de 17 setores
- Flexibilização para estados que renegociaram dívidas com a União e acabaram descumprindo acordo

ENTENDA A PEC DOS PRECATÓRIOS

Proposta foi 
aprovada em dois 
turnos e ainda terá 
de voltar à Câmara

Arquivo / TodoDia Imagem

MINISTRO | Paulo Guedes vê economia em retomada

ECONOMIA

Guedes: com inflação, país 
deverá crescer menos

O ministro Paulo Gue-
des (Economia) afirmou 
nesta quinta-feira (2) que 
o Brasil está condenado a 
crescer, mas afirmou que 
o esforço para combater a 
inflação vai diminuir o rit-
mo de expansão. Ele afir-
mou que os preços têm 
subido por fatores como 
a desorganização das ca-
deias produtivas globais 
e sugeriu que o Banco 
Central independente vai 
controlar os preços por 
meio dos juros.

“O Brasil vai crescer. Vai 
crescer um pouco me-
nos, porque vamos estar 
combatendo a inflação”, 
afirmou em evento so-
bre concessões de ae-
roportos. “O Brasil está 
condenado a crescer, a 

pergunta é se vai ter um 
pouco mais ou menos de 
inflação. E isso vai depen-
der justamente de como é 
que a gente vai combater 
essa inflação”, disse.

“Decretamos um BC 
independente, a primeira 
vez que vamos ter um BC 
independente na eleição. 
Isso é uma demonstração 
de compromisso com o 
avanço institucional do 
país”, disse, afirmando 
também que em gover-
nos anteriores o patamar 
dos juros foi falsificado 
antes das eleições.

“[A inflação] vai ser do-
minada, vai ser controla-
da, vai baixar. E o Brasil 
vai voltar a crescer”, con-
tinuou o ministro da Eco-
nomia.                      | FOLHAPRESS

MERCADO FINANCEIRO

Bolsa fecha com forte alta 
após aprovação de PEC

A Bolsa de Valores bra-
sileira apresentou forte 
recuperação nesta quin-
ta (2) após a aprovação 
no Senado do texto-ba-
se da PEC dos Precató-
rios. O projeto precisará 
ser novamente votado 
na Câmara porque foi 
modificado pelos sena-
dores. O Ibovespa, refe-
rência para o mercado 
acionário do país, subiu 
3,66%, a 104.466 pontos. 
O dólar recuou 0,21%, a 
R$ 5,6590. Na véspera, 
dúvidas sobre a aprova-
ção da emenda contri-
buíram para que o índi-
ce caísse à pior marca.

O mercado financeiro 
avalia a PEC como alter-
nativa para que o Orça-

mento de 2022 compor-
te o Auxílio Brasil de R$ 
400, tornando o cenário 
fiscal para o próximo 
ano menos imprevisível.

Os papéis mais ne-
gociados do mercado 
brasileiro tiveram ga-
nhos expressivos após 
a votação do texto, com 
destaque para Petrobras 
(8,63%) e Vale (4,02%).

Apesar de permitir um 
drible no teto de gastos 
e um calote em dívi-
das judiciais da União 
em 2022, a PEC reduz o 
temor de investidores 
quanto à possibilidade 
do presidente Jair Bolso-
naro lançar mão de me-
didas extraordinárias.

                                    | FOLHAPRESS
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Um bebê de dois 
meses morreu 
nesta quinta-
feira (2) durante a 
travessia de quase 
300 migrantes da 
África para as Ilhas 
Canárias, território 
espanhol, segundo 
divulgou o serviço 
de emergência do 
país europeu. Em 
rede social, o órgão 
informou que eram 
283 pessoas que 
estavam em cinco 
botes infláveis 
e tinham como 
destino a ilha de 
Fuerteventura, a 
mais próxima do 
Marrocos. Quase 
todos eram de 
origem subsaariana, 
com exceção de 
11 pessoas de 
Bangladesh, de 
acordo com o jornal 
espanhol Ultima 
Hora. Membros do 
grupo de resgate 
afirmaram à agência 
de notícias AFP que 
haviam 208 homens, 
68 mulheres e 7 
menores de idade, 
incluindo o bebê que 
não sobreviveu mal 
súbito.

 “Aos 16 anos, eu 
disse baixinho / 
quero, quero tudo ou 
nada”, diz a primeira 
estrofe de uma 
canção que músicos 
militares tocaram 
na noite desta 
quinta-feira (2) para 
a primeira-ministra 
Angela Merkel, na 
homenagem mais 
solene que um civil 
pode receber das 
Forças Armadas 
da Alemanha. 
Chamada de Grosser 
Zapfenstreich -em 
referência ao “grande 
toque” que lhe deu 
origem, no século 
16-, a cerimônia 
marca a saída de 
Merkel, 16 anos 
após ser eleita pela 
primeira vez como 
líder da Alemanha.
Mencionado pela 
primeira vez em 
1596, o termo 
Zapfenstreich 
descrevia o toque de 
recolher para que 
dos soldados. Merkel 
deve se aposentar da 
política na próxima 
quarta (8), quando 
o provável novo 
premiê, Olaf Scholz, 
for confirmado 
no cargo pelos 
deputados.

Bebê morre em 
travessia no mar

Merkel recebe 
homenagem

GIROECONOMIA

A economia brasileira 
recuou 0,1% no terceiro 
trimestre de 2021, fren-
te aos três meses ime-
diatamente anteriores, 
apontam dados do PIB 
(Produto Interno Bruto). 
O resultado foi divul-
gado nesta quinta-feira 
(2º) pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística). O número 
veio um pouco abaixo das 
expectativas do merca-
do financeiro. Analistas 
consultados pela agência 
Bloomberg projetavam 
variação nula (0%).

Esta é a segunda baixa 
consecutiva do indicador, 
o que renova os sinais de 
estagnação da atividade 
econômica. No segundo 
trimestre, a queda do PIB 
foi revisada de 0,1% para 
0,4%. Na avaliação do 
IBGE, variações próximas 
a 0% sinalizam que a eco-
nomia atravessa período 
de estabilidade. “A gente 

considera [o quadro] es-
tável”, disse a coordena-
dora de Contas Nacionais 
do IBGE, Rebeca Palis.

O desempenho fraco 
ocorre em um contexto 
de escalada da inflação, 
juros mais altos e fragi-
lidades no mercado de 
trabalho, que dificultam a 
recuperação da atividade 
econômica.

Conforme o IBGE, o PIB 
está em patamar similar 
ao registrado entre o fim 
de 2019 e o início de 2020, 
período pré-pandemia. 
Por outro lado, encontra-
-se 3,4% abaixo do ponto 
mais alto da série históri-
ca, alcançado no primei-
ro trimestre de 2014.

Mesmo com a alta de 
1,1% no setor de serviços, 
que responde por cerca 
de 70% do PIB nacional, 
o resultado do terceiro 
trimestre foi puxado para 
baixo pela queda de 8% 
na agropecuária e pelo 
recuo de 9,8% nas expor-
tações de bens e serviços, 
afirma o IBGE.

A forte retração da 
agropecuária reflete o fim 
da safra de soja, que tam-
bém impactou as expor-
tações. A colheita é mais 
concentrada nos dois 
primeiros trimestres do 

ano. Também houve efei-
to do clima adverso, que 
prejudicou o plantio e a 
produtividade em vários 
segmentos do agronegó-
cio brasileiro em 2021.

A indústria, por sua vez, 
ficou estagnada (0%). Se-
gundo o IBGE, as fábricas 

sentem o encarecimento 
de insumos na pandemia 
e os efeitos da crise ener-
gética, que eleva os custos 
de produção. Em relação 
ao terceiro trimestre de 
2020, o PIB cresceu 4%. 
Em 12 meses, a alta foi de 
3,9%. Já no acumulado 
deste ano, até setembro, o 
indicador avançou 5,7%.

COMPARAÇÃO
Projeções sinalizam 

que o PIB brasileiro deve 
fechar o ano de 2021 com 
crescimento, associado 
em grande parte à base 
de comparação deprimi-
da -em 2020, a pandemia 
causou forte queda do 
indicador. Analistas ava-
liam que, diante dos re-
centes sinais de fraqueza 
da economia, o cenário 
ficou mais complicado 
para 2022, ano de elei-

ções. Segundo o boletim 
Focus, divulgado pelo BC 
(Banco Central), o mer-
cado financeiro projeta 
avanço de 4,78% no PIB 
de 2021. A estimativa vem 
sendo revisada para baixo 
nas últimas semanas. 

Em 2022, a alta deve 
ser reduzida para 0,58%, 
conforme a publicação. 
Já há instituições finan-
ceiras que preveem re-
tração na atividade no 
próximo ano. A piora das 
expectativas econômicas 
vem no embalo da pres-
são inflacionária, que 
reduz o poder de compra 
dos consumidores, e do 
aumento das incertezas 
na área fiscal. As dúvidas 
de analistas sobre o rumo 
das contas públicas cres-
ceram após o governo 
colocar em xeque o teto 
de gastos.

Número do 3º trimestre indica 
uma retomada em marcha-lenta

PIB recua 0,1% 
e reforça cenário 
de estagnação
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NÚMEROS | Indústria ficou estagnada e agropecuária teve retração de 9,8%

No acumulado do 
ano, Produto Interno 
Bruto cresceu 5,7%, 

segundo o IBGE

MEIO AMBIENTE

STF valida marco legal do saneamento 
que abre o setor para privatizações

O STF (Supremo Tribu-
nal Federal) decidiu nesta 
quinta-feira (2) validar o 
novo marco legal do sa-
neamento, que facilita a 
implementação de priva-
tizações no setor.

O placar foi 7 a 3. Os 
ministros Luiz Fux, Ale-
xandre de Moraes, Luís 
Roberto Barroso, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes e Kassio Nunes 
Marques votaram para 
manter a legislação apro-
vada pelo Congresso em 
2020. Os ministros Edson 
Fachin, Ricardo Lewan-
dowski e Rosa Weber, por 
sua vez, divergiram par-
cialmente e defenderam 
a manutenção da regra 
anterior à lei que permitia 
que estados e municípios 
firmassem os chamados 
contratos de programa.

O instrumento auto-
rizava que prefeituras 
contratassem o serviço 
de água e esgoto de em-
presas estatais sem a ne-

cessidade de processo 
licitatório.

Como eles ficaram ven-
cidos, a corte validou a 
regra prevista na lei que 
determina que os muni-
cípios só podem contra-
tar esse tipo de serviço 
via licitação. Com isso, 
defensores da proposta 
no Congresso e também 
no governo afirmam que 
haverá uma injeção de di-
nheiro da iniciativa priva-
da no setor que permitirá 
a ampliação dos serviços.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, por 
exemplo, já chegou a afir-
mar que a nova lei pode 
gerar de R$ 600 bilhões a 
R$ 700 bilhões em investi-
mentos. No STF, prevale-
ceu o voto do relator, Luiz 
Fux, que criticou os dados 
do saneamento. Segundo 
o SNIS (Sistema Nacional 
de Informações sobre Sa-
neamento), em 2019, 96,5 
milhões de pessoas não 
tinham o esgoto recolhi-
do em casa.        | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

DADOS | No Brasil, quase 100 mi não têm esgoto em casa

ELEIÇÕES 2022

João Doria leva Meirelles para 
‘vender’ candidatura nos EUA

Em sua primeira via-
gem internacional de-
pois de ser confirmado 
candidato a presiden-
te em 2022 nas prévias 
do PSDB, o governador 
João Doria (SP) recupe-
rou uma arma usada por 
Michel Temer (MDB) ao 
assumir o Planalto em 
2016. Em conversas com 
investidores em Nova 
York, onde lidera uma 
missão empresarial e 
inaugurou um escritório 
de promoção comercial 
do governo paulista nes-
ta quinta (2), Doria sa-
cou Henrique Meirelles 
e o teto de gastos para 
se apresentar como um 
candidato liberal e res-
ponsável na economia.

O ex-ministro da Fa-
zenda, hoje seu secretá-
rio na área, foi nomeado 
o coordenador de seu 
programa econômico.

O tucano já esteve 
com o ex-prefeito Mi-

chael Bloomberg, com a 
direção do Bank of Ame-
rica, o banco Goldman 
Sachs e no Morgan Stan-
ley na quarta (1). Nesta 
quinta, ainda falará no 
JP Morgan e, na sexta, 
com investidores, com 
o Council of the Ameri-
cas, com o Itaú e com o 
maior gestor de fundos 
do mundo, o Blackrock.

“Há uma instabilidade 
fiscal e uma instabilida-
de política. Os investido-
res querem estabilidade, 
porque não são investi-
mentos especulativos, e 
sim de longo prazo”, afir-
mou Doria. “A situação é 
muito parecida com a de 
2016, quando eu assumi 
o Ministério da Fazen-
da”, disse Meirelles. No 
cargo, ele entregou uma 
reforma administrativa 
à qual credita a folga de 
R$ 50 bilhões em inves-
timentos até o fim de 
2022.                   | FOLHAPRESS
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Com uma virada espetacular sobre o Bahia, Atlético-MG conquistou a taça do Brasileiro na noite de ontem

Após 50 anos, Galo é bicampeão
HISTÓRICO

O que era uma ques-
tão de tempo tornou-se 
realidade nesta quin-
ta-feira (2). Depois de 
cinquenta anos, o Atlé-
tico-MG conquistou no-
vamente o Campeonato 
Brasileiro, o segundo da 
história do clube.

Com uma campanha 
histórica, a equipe mi-
neira ficou com a taça 
após vencer o Bahia por 
3 a 2, com uma virada 
impressionante, depois 

que o time baiano che-
gou a abrir dois gols de 
vantagem.

Na Fonte Nova, todos 
os gols saíram já no se-
gundo tempo. E a virada 
atleticana começou a 
ser construída com um 
gol do artilheiro Hulk, 
aos 27 minutos, de pê-
nalti. Depois, Keno mar-
cou duas vezes, aos 28 
e aos 32 minutos, para 
delírio dos atleticanos.

Luis Otávio e Gilberto 
marcaram pelo Bahia, 
que luta contra o rebai-
xamento e permanece 
em 17º, na parte ver-
melha da classificação, 
com 40 pontos.

Ao somar 81 pontos, 
com 25 vitórias em 36 
duelos, o time dirigi-
do por Cuca não pode 
mais ser alcançado pelo 
Flamengo, que tem 70 
pontos, com somente 
mais 9 possíveis para 
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Fotos: Bruno Cantini/AtléticoMG

DE VIRADA | Comemoração ontem em BH da vitória do Atlético-MG sobre o Bahia por 3 a 2 de virada e da conquista do bicampeonato do Brasileiro

conquistar até o fim da 
competição.

Além da vantagem 
confortável, a pontua-
ção dos atleticanos co-
locou a equipe com um 
desempenho superior 
ao obtido por 10 dos ou-
tros 15 campeões brasi-
leiros na era dos pontos 
corridos com 20 clubes.

Somente o Cruzei-
ro de 2014 (80), o Co-
rinthians de 2015 (81), 
o Palmeiras de 2016 e 
de 2018 (ambos 80) e o 
Flamengo de 2019 (90) 
somaram mais pontos. 
Desses, os cariocas são 
os únicos que não po-
dem ser superados pelo 
Atlético-MG, que ainda 

tem mais nove pontos a 
disputar.

O elenco comandado 
por Cuca volta a cam-
po na quinta-feira (2), 
quando encara o Bahia, 
em Salvador. Já o reen-
contro com a torcida, 
no Mineirão, será no do-
mingo (5), no duelo com 
o Red Bull Bragantino.

Jogar em casa, aliás, 
foi um fator determi-
nante para os atletica-
nos. Afinal, o time de-
fende atualmente uma 
série de 15 vitórias con-
secutivas como man-
dante, um recorde his-
tórico no Nacional.

Isso sem deixar de 
pontuar fora de casa. O 

Atlético tem também o 
melhor aproveitamen-
to como visitante, com 
56% dos pontos con-
quistados.

Na última rodada do 
Brasileiro, o adversário 
será o Grêmio, em Por-
to Alegre, no dia 9 –os 
gaúchos lutam contra o 
rebaixamento.

O timre baiano 
chegou a abrir dois 
gols de vantagem 

na Fonte Nova

KENO | Autor de dpois gols vai festejar com a torcida

Herói da partida promete festa
Autor dos dois gols 

da virada que garantiu 
o título de campeão 
brasileiro do Atlético-
-MG, o atacante Keno 
está pronto para cair 
nos braços da torci-
da em Belo Horizonte. 
Após a vitória por 3 a 
2 sobre o Bahia, nesta 
quinta-feira (2), o joga-
dor prometeu que vai 
se juntar ao torcedor 
assim que retornar à 
capital mineira.

“Eles vão para o ae-
roporto e eu vou me 
enturmar com eles. 

Eu sou um torcedor 
do Atlético, não sou 
apenas jogador. Era 50 
anos sem ganhar o tí-
tulo, isso é muita coisa. 
Agora tem que feste-
jar”, comemorou.

Keno teve um cres-
cimento importante 
na reta final da mágica 
temporada do Atlético. 
Apesar de ter sido o 
grande nome do jogo, 
o atacante dividiu a 
conquista com o grupo 
e relembrou a edição 
passada do campeo-
nato, quando o time 

ficou a uma vitória da 
conquista.

“Eu sou não sou he-
rói, Deus é meu herói 
pelo o que passamos 
ano passado, ficando a 
três pontos de sermos 
campeões. Mas a gen-
te batalhou bastante, 
um correu pelo outro e 
isso que faz um grupo 
vencedor, uma família. 
Muitos falavam que o 
rival ainda tinha chan-
ces, mas agora vão fa-
lar da gente. Vou falar 
que o Galo é campeão; 
Esse dois gols tenho 

que agradecer a Deus 
pelo o que ele fez na 
minha vida”.

Os jogadores retor-
nam a Belo Horizonte 
ainda nesta quinta-
-feira em voo fretado e 
tinha previsão de che-
gada a BH na madru-
gada desta sexta-feira 
(3). Uma festa na Praça 
Sete, no centro de Belo 
Horizonte, com a pre-
sença do cantor baiano 
Bell Marques e com os 
jogadores promete in-
vadir a madrugada. 

| FOLHAPRESS



ESPORTES 11Sexta, 3 de Dezembro de 2021

Sábado (27/11)
19h30 – Bragantino 1 x 1 América
21h30 – São Paulo 2 x 0 Sport

Domingo (28/11)
16h – Corinthians 1 x 0 Athletico-PR
16h – Atkético-MG 2 x 1 Fluminense
19h – Internacional 1 x 1 Santos

Terça-feira (30/11)
20h – Flamengo 2 x 1 Ceará

22h – Cuiabá 1 x 3 Palmeiras

Hoje (3/12)
20h – Chapecoense x Atlético-GO
21h – Fortaleza x Juventude

Ontem (2/12)
18h – Atlético-MG 3 x 2 Bahia*
20h – Grêmio 3 x 0 São Paulo*

36 • RODADA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 
 

Clubes PG J V GP SG
Atlético-MG 81 36 25 60 33
Flamengo 70 35 21 68 36
Palmeiras 62 36 19 57 14
Corinthians 56 36 15 39 5
Bragantino 53 36 13 51 9
Fortaleza 52 35 15 41 -2
Fluminense 51 36 14 35 -1
América-MG 49 36 12 39 2
Ceará 49 36 11 3 3
Internacional 48 36 12 43 4
Santos 46 36 11 33 -6
São Paulo 45 36 10 28 -8
Atlético-GO 44 35 10 28 -7
Juventude 43 35 10 34 -6
Cuiabá 43 35 9 32 -3
Athletico-PR 42 35 12 39 -5
Bahia 40 36 10 39 -10
Grêmio 39 36 11 39 -8
Sport 33 35 8 21 -14
Chapecoense 15 35 1 27 -35

 *jogos atrasados de rodadas anteriores

Time se prepara para enfrentar o Grêmio às 16h deste domingo (5), na Neo Química Arena

Corinthians faz treino tático
BRASILEIRO

O Corinthians reali-
zou o segundo treino de 
preparação para o próxi-
mo compromisso válido 
pelo Campeonato Bra-
sileiro, na manhã desta 
quinta-feira (2) no CT 
Dr. Joaquim Grava. Nes-
te domingo (5), na Neo 
Química Arena, o Timão 
recebe o Grêmio, em 
partida da 37ª rodada da 
competição nacional.

Os atletas realizaram o 
aquecimento e uma ati-
vidade de posse de bola 
em espaço reduzido. Em 
seguida, o técnico Syl-
vinho preparou um tra-
balho tático. O objetivo 
das equipes era marcar 
pontos em um dos três 
minigols que estavam 
montados de cada lado 
do gramado.

Em transição com 
a preparação física, o 
meio-campista Giuliano 
participou de parte do 
treino com o grupo, a 
exemplo do que ocorreu 
na quarta-feira (1). Em 

seguida, realizou traba-
lhos no campo com o 
preparador Flávio de Oli-
veira.

Os goleiros treinaram o 
tempo todo sob a super-
visão dos preparadores 
Marcelo Carpes e Luiz 
Fernando dos Santos.

Nesta sexta-feira (3), 
no período da tarde, o 
elenco do Corinthians 
realiza o penúltimo trei-
namento antes de enca-
rar o Tricolor Gaúcho.

RECUSA
O Corinthians recusou 

uma proposta milioná-
ria pelo atacante Róger 
Guedes. O Sharjah, dos 
Emirados Árabes Uni-
dos, clube que já havia 
tentado a contratação do 
jogador no meio do ano, 
sinalizou com valores 
que poderiam chegar a 8 
milhões de euros (R$ 51 
milhões). O Timão disse 
que o jogador não está à 
venda.

AUDIÊNCIA
Em audiência reali-

zada nesta semana na 
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Rodrigo Coca/Agência Corinthians

NO CT | Observado por Willian, Giuliano chuta bola em treino com o elenco nesta quinta

OS MELHORES

Palmeiras domina a Libertadores

Um dia antes de com-
pletar uma semana da 
final da Libertadores e 
do tricampeonato do 
Palmeiras, a Conmebol 
divulgou a seleção da 
competição. Em suas 
redes sociais oficiais, a 
entidade publicou o po-
pular campinho com os 
11 melhores do torneio, 
composto por jogadores 
dos quatro semifinalis-

tas: o campeão Palmei-
ras, o vice Flamengo, o 
Atlético Mineiro e o Bar-
celona-EQU.

O Time da Temporada 
da Libertadores tem cin-
co do Palmeiras: o golei-
ro Weverton, o zaguei-
ro Gustavo Gómez, os 
meias Dudu e Raphael 
Veiga e o atacante Rony. 
Willian Arão, Arrascaeta 
e Gabi são os jogadores 
do Flamengo na seleção. 
Arana e Hulk são as pre-
senças do Galo e o único 
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Cesar Greco/Palmeiras

NO TOPO |Palmeiras conquistou o tricampeonato da competição há uma semana

“intruso” entre os times 
brasileiros é Byron Cas-
tillo, lateral do Barcelo-
na de Guayaquil.

O Rei da América, tí-
tulo dado ao melhor 
jogador da Libertado-
res 2021, foi Gabigol. O 
9 rubro-negro também 
foi o artilheiro da com-
petição, com 11 gols. 
Hulk, com 7, foi o vice-
-artilheiro e também 

integra o ataque da se-
leção do 11 ideal. Rony, 
com seis gols, foi o ar-
tilheiro do Palmeiras 
na Libertadores 2021 e 
fecha o trio de ataque. O 
uruguaio Arrascaeta foi 
o principal “garçom” da 
Libertadores, com seis 
assistências.

Com o bicampeona-
to consecutivo, alguns 
jogadores do Palmei-

ras também marcaram 
presença repetida na 
seleção da Libertado-
res: Weverton, Gustavo 
Gómez e Rony também 
foram escalados para o 
Time da Temporada da 
Libertadores 2020. Na 
edição do passado, fina-
lizada e janeiro de deste 
ano, o Rei da América 
foi Marinho, atacante 
do Santos.

Cristiano Ronaldo marca duas vezes 
e ultrapassa marca de 800 gols
Com dois gols, Cristiano Ronaldo, 36, decidiu para o 
Manchester United contra o Arsenal, nesta quinta-feira 
(2), em Old Trafford. Mais do que isso: ele quebrou 
a marca dos 800 gols na carreira. Agora tem 801. O 
United venceu por 3 a 2 pelo Campeonato Inglês

A Secretaria de Espor-
tes de Americana está 
com inscrições aber-
tas para equipes que 
queiram participar do 
Desafio Municipal de 
Basquete 3x3, cuja etapa 
feminina será realiza-
da em 12 de dezembro 
e masculina em 19 de 
dezembro, no Centro 
Cívico.

As inscrições podem 
ser realizadas no site da 
Prefeitura até 9 de de-
zembro (feminino) e 16 
de dezembro (mascu-
lino). Os times devem, 
obrigatoriamente, ser 
formados por quatro 
atletas, sendo três ti-
tulares e um reserva. A 
idade mínima para par-
ticipação é de 16 anos. 
Menores de 14 e 15 anos 
poderão participar me-
diante autorização do 
responsável legal, que 
deverá ser entregue no 
dia da competição por 
escrito e devidamente 
assinada.

Abertas as 
inscrições 
do desafio

BASQUETE
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Corte Arbitral do Espor-
te (CAS), Corinthians e 
Jô apresentaram suas 
defesas na disputa ju-
dicial contra o Nagoya 
Grampus, do Japão. O 
caso tem extrema im-

portância para o Timão, 
que tenta evitar o paga-
mento de quase R$ 20 
milhões.

O clube asiático ven-
ceu a primeira batalha, 
na Fifa. Em novembro do 

ano passado, o tribunal 
da entidade condenou 
o Corinthians a pagar 
uma indenização de 3,4 
milhões de dólares (cer-
ca de R$ 18,9 milhões na 
cotação atual).

Cinco jogadores do 
Verdão estão na 
seleção da copa 

da Conmebol
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Fotos; Divulgação

NO PALCO | O ator e dramaturgo João Nalão interpreta o personagem central William que vai retratar a sua vida

ESPETÁCULO: DIÁRIOS E ANOTAÇÕES PARA UM CRIME

Direção: Patrícia Claro
Elenco: João Nalão.
Apresentação: 4 de dezembro às 20h e 5 dezembro às 19h no Fá-
brica das Artes (R. Dr. Cícero Jones, 146 - Vila Rehder, Americana).
Ingressos: R$ 15,00 (valor único)
Duração do espetáculo: 70 minutos
Classificação: 14 anos
Reserva e pagamento pelo PIX: (19) 98130-2570 – Éverton 
Gatti.

SERVIÇO:

EM AMERICANA

A Cia Finibus, de Ame-
ricana leva neste final de 
semana (4 e 5) ao palco 
do Fábrica das Artes, o 
espetáculo premiado 
“Diários e Anotações 
para Um Crime”. Com 
texto e encenação de 
João Nalão e direção de 
Patrícia Claro, a história 
é marcada por símbo-
los, por dor e obsessão 
pela descoberta do ser 
humano. “O William é 
um personagem muito 
cativante e a peça re-
trata uma realidade que 
é muito mais comum 
do que podemos imagi-
nar, então, o Willian pra 
mim é a representação 
de uma realidade que a 
gente teima em ignorar”, 
afirma João Nalão, ator e 
dramaturgo que dá vida 
ao personagem. 

A peça foi escolhida 
para a retomada aos pal-
cos e marca um momen-
to especial, segundo o 
ator. “O Willian sempre 
foi muito bem recebi-
do pelo público, então 
quando ficamos sabendo 
da reabertura dos tea-
tros, depois de tudo o 
que passamos, de estar-
mos longe do calor afe-
tivo dos palcos, não tive-
mos dúvidas de que seria 
essa a peça para marcar a 
nossa retomada”, diz 

A peça que já foi apre-
sentada pelo grupo tem 
algumas mudanças, 
como explica a diretora 

do espetáculo, Patrícia 
Claro. “Como já fazia al-
gum tempo que não en-
cenávamos essa peça, 
coisas novas surgiram, 
novos significados, um 
olhar novo e diferente 
e tudo isso ficou mui-
to interessante. Agora 
para quem não conhece 
a história, mas está com 
vontade de conhecê-la, é 
importante que seja vista 
e ouvida com o coração 
aberto. A peça faz críti-

cas pertinentes e sem-
pre deixa algo para nós 
pensarmos a respeito, é 
um sentimento que vai 
reverberando em nós”, 
afirma. 

A diretora conta de for-
ma resumida do que se 
trata a peça. “Em meio a 
lembranças e a realidade, 
William apresenta sua 
vida, da infância, ado-
lescência à vida adulta. A 
sua busca por encontrar 
a verdade e a bondade 
dentro das pessoas de 
maneira própria também 
são contadas na narra-
tiva, na qual o persona-
gem se depara com uma 
crença familiar e com um 
caos interno que se ins-
taura no processo de en-
tender o certo e o errado. 

Companhia retoma apresentação 
presencial neste final de semana

Espetáculo 
premiado 

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Temas atuais como famí-
lia e religião são trazidos 
à tona - tudo através dos 
olhos de uma criança, 
porém, quando todas as 
máscaras se dissipam ele 
acaba por criar seu pró-
prio processo de tornar-
-se mais humano”, conta.

PREMIAÇÕES: 
Em 2015, a peça rece-

beu indicação como me-
lhor espetáculo, melhor 
dramaturgia, melhor 
cenografia, melhor dire-
ção, melhor ator, melhor 
coletivo, melhor figurino 
e melhor sonoplastia no 
Festival Proscênio de In-
daiatuba e venceu em 1º 
lugar nas categorias de 

melhor espetáculo, me-
lhor dramaturgia e me-
lhor cenografia. O Festi-
val Proscênio teve como 
jurados Tiche Viana, Zen 
Sales e Paloma Duarte.

Em 2016, o grupo teve 
indicação de melhor es-
petáculo, melhor texto 
inédito, melhor ator, me-
lhor direção, melhor ce-
nografia, melhor Ilumi-
nação no 15º FESTAETT 
em Tupã e recebeu a 
premiação em 3º lugar 
como melhor espetácu-
lo, melhor texto inédito e 
melhor ator. 

INGRESSOS:
Em cumprimento a 

todos os protocolos de 

William para mim é 
a representação de 
uma realidade que 
a gente teima em 
ignorar.

JOÃO NALÃO 
ator

Peça que será 
apresentada no 

Fábrica das Artes fala 
sobre descobertas

PEÇA | No espetáculo Diários e Anotações para Um Crime, William (João Nalão) busca encontrar a bondade e a verdade dentro das pessoas

prevenção à Covid-19, o 
espaço Fábrica das Artes 
está com capacidade re-
duzida. Os ingressos de-
vem ser adquiridos ante-
cipadamente com algum 
integrante do grupo ou 

pelo número (19) 98130-
2570. Só será aceito pa-
gamento via PIX, a chave 
é o mesmo número para 
a reserva de ingressos e 
ambos estão em nome de 
Éverton Gatti.
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TV Tudo

Nova mulher
Sob os cuidados do seu 

cirurgião plástico, em Forta-
leza, a cantora Simone, da 
dupla com a irmã Simaria, 
além de outros procedimen-
tos, já está 16 quilos mais 
magra. Afinou legal.

“Mandei fazer tudo o que 
precisava. Vou sair nova 
daqui”, revelou a um amigo 
comum

Produção
 Diego Guebel, além de 

uma assessoria à Band, 
tem aumentado o ritmo de 
produção de sua empresa, a 
BoxFish.

Entre as realizações mais 
recentes, os programas 
“Sandy + Chef”, da Sandy, 
e o “The Cut”, com Alessan-
dra Ambrósio, ambos para a 
HBO Max.

Família Record
 Neste sábado, também 

conhecido como amanhã, 
acontece a gravação do “Fa-
mília Record”, desta vez com 
apresentação de Igor Rickli 
e Carolina Ferraz. Na lista 
dos participantes: Adriane 
Galisteu, Ana Hickmann, 
Ângelo Paes Leme, Carlo 
Porto, Cesar Filho, Christi-
na Lemos, Felipe Bronze, 
Juliano Laham, Luiz Bacci, 
Renata Alves, Roberto Ca-
brini, Rodrigo Faro, Sabrina 
Sato, Sérgio Aguiar e Ticiane 
Pinheiro.

Contagem 
regressiva

Ao pessoal ligado no “Mo-
dern Family” no Brasil, um 
aviso: a série fica em cartaz 
na Netflix até 31 de dezem-
bro. Logo depois, ela ficará 
exclusiva da plataforma 
Star+.

Alô, alô
Para definir a situação do 

ministro André Mendonça, 
que estava em vias de ser 
aprovado para uma vaga no 
STF, Ana Flor, da GloboNe-
ws tentou resumir:

“A chance é de aprovação, 
porque a chance de reprova-
ção é pequena”. Certeza?

Especial
Nesta sexta-feira, Dia In-

ternacional da Pessoa com 
Deficiência, o “SportsCen-
ter”, da ESPN Brasail, coloca 
frente a frente os dois maio-
res medalhistas do esporte 
paralímpico brasileiro: Da-
niel Dias e André Brasil.

Vai ao ar, final da noite, 
na edição do Paulo Soares, 
Amigão e Antero Greco.

Bate – Rebate
“Festa Chocolate” é o 

tema da festa de “A Fazen-
da” nesta sexta-feira...

... A live contará com a 
participação da dupla “Mar-
cos & Belutti”.

Rolou o maior estresse na 
produção de um podcast so-
bre emprego para o G1...

... Estresse com direito a 
puxada de tapete, segundo 
se informa. Bem desagra-
dável.

O canal “Sabor & Arte”, 
da Band, em parceria com o 
Instituto Le Cordon Bleu, dia 
8, às 18h, no Shopping Cida-
de Jardim,  realiza o evento 
“Talk & Taste”...

... Com demonstração das 
técnicas e finalização das re-
ceitas que serão servidas na 
sequência.

O programa “Saúde & 
Você”, da Duda Rodrigues, 
que teve temporadas exibi-
das na RecordNews e Rede 
TV!, vai estrear no início do 
ano na Band Vale...

... A apresentadora é na-
tural de Taubaté e já está fe-
chando parcerias com vários 
médicos da região para essa 
nova temporada.

Terminaram ontem as 
gravações da série musical 
“O Coro: Sucesso Aqui Vou 
Eu”...

... É o trabalho de Miguel 
Falabela e Cininha de Paula, 
com produção da Formata, 
para o Disney +.

 

C´est fini
Nas redes sociais, sempre 

rolam as piadinhas de que 
“quem aparece na vinheta 
de fim de ano da Globo não 
será mais demitido esse 
ano”. Na verdade, quem 
prestou atenção no VT ins-
titucional durante o “Jornal 
Nacional”, quarta-feira, 
ouviu na narração de que 
quem está lá “são os talen-
tos que veremos na Globo 
ano que vem”.

Ou seja, todo mundo na 
garantia.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Ponto 1
A Claro TV, canal 500 da NET/Claro promete outras 

novidades nos próximos dias. Em breve, os assinantesi-
rão receber conteúdos esportivos - futebol, automobi-
lismo..., e entretenimento - música, cinema e e-games. 
Todas as tardes, ao vivo.

Em relação ao time de apresentadores, Helena Kalil 
e Letícia Datena já acertaram. Uma para o programa de 
futebol e a outra do automobilismo.

Ponto 2
A Claro já está com todo esse processo em produção, o 

que inclui serviços de empresas parceiras.
Bianca Amaral, comercial, e o executivo Márcio Moron, 

ambos ex-Fox Sports, estão à frente deste projeto,
 André Schiliró/Divulgação

Letícia Datena

ON-LINE

Silvio Santos, prestes a 
completar 91 anos, ainda 
não tem data marcada 
para voltar a gravar seu 
programa no SBT. Cintia 
Abravanel, filha mais ve-
lha do apresentador, diz 
que o pai sente falta dos 
estúdios e brinca que, 
se ele souber como fun-
cionam as transmissões 
ao vivo pela internet, vai 
achar o máximo. “Não sei 
se ele vai voltar para os 
palcos. Se um dia ele des-
cobrir a live, que dá para 
ele fazer de dentro de 
casa, aí ele vai se divertir. 
Se ele descobrir que pode 
fazer coisas de dentro de 
casa, sem estar se expon-
do e correndo risco, ele 
vai curtir. Sempre falo 
isso pra ele. Se ele desco-
brir uma live, ele vai ficar 
apaixonado”, diz.

A artista plástica re-
lembrou a tensão vivida 
em meados deste ano, 
quando Silvio foi infec-
tado pelo coronavírus e 
precisou ser internado. 
“Foi um momento muito 
difícil para toda a famí-
lia. Nos meus quase 60 
anos de idade, acho que 
eu nunca vi meu pai tão 

Prestes a completar 91 anos, o apresentador ainda não 
tem data marcada para voltar a gravar seu programa

Filha de Silvio 
Santos cogita live 
com o comunicador

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Reprodução /Instagram

NA INTERNET | Silvio Santos e a filha mais velha Cintia

fragilizado. Nem quando 
ele teve o problema na 
garganta ele ficou nes-
se estado. Mas, graças a 
Deus, ele está bem”, ex-
plicou, garantindo que 
a saúde do apresentador 
está melhor. Após quase 
dois anos afastado por 

conta da pandemia, o 
veterano voltou a gravar 
o Programa Silvio Santos 
no fim de julho, quando 
já havia tomado as duas 
doses da vacina contra a 
doença. Em agosto, po-
rém, ele foi diagnostica-
do com a Covid-19. 
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Sudoku

Palavras cruzadas

Para jogar, preencha 
os quadradinhos com 
números de 1 a 9, 
sem repetir algarismo 
em cada uma das 
linhas verticais e 
horizontais.

Horóscopo
ÁRIES | 21/3 a 20/4  
Longe é um lugar que 
não existe, quando a 
alma se entusiasma 

tanto com uma ideia que abraça a 
causa de a realizar, custe o que custar. 
Longe e impossível são conceitos 
verdadeiramente relativos. Tome as 
suas medidas.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Enfrentar desafios, eis a 
questão. Enquanto isso, 
a alma faz de tudo para 

se acomodar no conforto e se abster 
de fazer o necessário para seguir 
em frente, algo que só seria possível 
enfrentando os desafios pertinentes.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Da mesma forma com 
que você simpatiza 
com algumas pessoas, 

enquanto outras lhe provocam intensa 
antipatia, sua presença também 
produz emoções distintas e contras-
tantes nas diversas pessoas com que 
se relaciona.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Para que algo seja bem 
feito, você precisa 
assumir o controle e 

fazer com suas próprias mãos, só 
pedindo ajuda quando tiver esgotado 
todos seus recursos disponíveis. 
Assim você ganhará controle sobre a 
situação.  

LEÃO | 22/7 a 22/8
Se a celebração da 
vida acontecesse com 
a mesma intensidade 

com que as pessoas se esbaldam 
nos dramas, certamente o panorama 
do mundo seria muito diferente. Faça 
sua parte, e contagie as pessoas com 
celebração.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Procure um lugar onde 
sua alma se sinta 
segura, procure também 

se aproximar às pessoas que façam 
você sentir conforto, de tão familiares 
que elas sejam. Este é um momento 
em que sua alma precisa de conforto 
e segurança.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Se houvesse diálogos 
sinceros e abertos, as 
pessoas se entenderiam 

muito bem. Porém, acontece que os 
diálogos servem apenas para as pes-
soas se encerrarem em suas próprias 
argumentações, não havendo a troca 
necessária.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Consolide sua posição 
sem que seja necessária 

nenhuma briga para isso. Consolide 
sua posição trazendo substância 
para seus argumentos e, também, 
se dispondo a ouvir com atenção o 
contraditório. Isso é essencial.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Autoridade e respeito 
não resultam da intimi-

dação, mas de conquistar a admiração 
das pessoas. Esse processo é, 
evidentemente, muito mais árduo e 
lento do que você sair por aí dando tiro 
e pancada em todo mundo.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Um pouco mais de si-
lêncio do que o habitual 

seria propício neste momento, para 
evitar o risco de sua alma se dispersar 
com assuntos aleatórios, justo num 
momento em que tanta coisa impor-
tante acontece ao mesmo tempo.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Muitas pessoas circulan-
do por sua vida não é o 
mesmo que sua alma 

sentir que está conectada a alguém. A 
superficialidade há de ser substituída 
por certa medida de consistência na 
construção de relacionamentos.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Toda perspectiva que, 
mentalmente, entusias-
mar sua alma, é também 

um caminho cheio de esforços e 
empenho para realizar o mínimo que 
esse entusiasmo celebra. Nunca se 
esqueça disso, para não ficar apenas 
com o entusiasmo.

oscar@quiroga.net
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