
Alimentação fora de casa cresce 
9,5% em Americana e S. Bárbara 
Moradores das duas cidades devem gastar mais de R$ 591 milhões neste ano em estabelecimentos como 
bares e restaurantes; municípios estão entre os que têm maior poder de consumo em todo o estado P3

Felipe Melo 
deixa o Verdão
Palmeiras anuncia saída 

do volante de 38 anos 
após 5 temporadas.
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JÁ É NATAL! | Dentro da programação do “Natal do Bem”, promovido pela Prefeitura de Sumaré, o Fundo Social de Solidariedade, com apoio de 
servidores, está enfeitando toda a cidade, utilizando decoração sustentável com reaproveitamento de garrafas pet e iluminação especial. P4

População com 
dívidas atinge 
24% na região, 
diz associação

Cidades04

Divulgação

019 LOUNGE BEACH | Cardápio inclui comidas e petiscos 

Cidades05

O Estado de São Paulo 
investe R$ 12,2 milhões 
por mês para manter a po-
pulação carcerária na RMC 
(Região Metropolitana de 
Campinas). Os dados foram 
divulgados pelo Conselho 
Nacional de Justiça. 

RMC: presos 
custam R$ 12 
mi por mês

Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na 
manhã deste sábado (4) que as comemorações de Ré-
veillon na cidade estão canceladas. Horas depois, o gover-
nador Cláudio Castro informou que pediu uma reunião com 
Paes nesta semana para discutir o assunto.

Paes anuncia cancelamento 
do Réveillon em Copacabana

Brasil + Mundo06

Clube Gourmet04 e 05

O 019 Lounge Beach che-
gou a Campinas para ofere-
cer o ambiente praiano. Para 
isso, o foco são os frozen 
drinks e o cardápio de co-
midas e petiscos assinado 
pelo chef Maurício Bonfim. A 
casa fica no bairro Cambuí.

Casa traz o 
clima de praia 
a Campinas
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Fonte: CPTEC | Unicamp

30°

16°
Pancadas de 
chuva

CLIMA NA RMC

O setor começa 
a se recuperar, a 
recompor o seu 
faturamento 

MATHEUS MASON 
Presidente da Abrasel 
(Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes) 
Regional Campinas

+ 0,43%88

Dólar Com.
+ 0,35%
R$ 5,680

Euro
+ 0,45%
R$ 6,423

Bovespa
+ 0,58%
105.069 pontos

ECONOMIA

Mega Sena*

Quina*

Federal*

08 - 09 - 32 - 52 - 53 - 57

Concurso 2.433 | 01/12/2021

Concurso 5.721 | 03/12/2021

14 - 32 - 36 - 45 - 50

1º Prêmio 018759
2º Prêmio 036362
3º Prêmio 087278
4º Prêmio 069734
5º Prêmio 016422

Concurso 5.618 | 01/12/2021

Número Bilhete

* Novos sorteios não realizados 
até o fechamento desta edição
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TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Benta dos Santos
Faleceu aos 97 anos. Era viúva de Sebastião dos Santos, deixando 

os filhos: Ivone, Inês, Ivanilde, Irene, Moacir e Mauricio (Moedir em 
memória). Foi sepultada no Cemitério da Paz. 

(Funerária Araújo-Orsola)

Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

O NATAL ESTÁ NO AR | O clima de Natal já toma conta das cidades da região, 
como na Praça Carlos Gomes, em Campinas.

IMAGEM DO DIA

Um sofrimento: abastecer o meu carro Listas telefônicas nunca mais

Como todo jovem que 
pega ônibus para ir e voltar 
do trabalho diariamente so-
fri na pele a cada chuva que 
tomei enquanto esperava 
no ponto de ônibus. Meu 
sonho, naquela época, era 
ter uma moto. Economizei 
e comprei uma pequena, 
de 125 cilindradas. Era o su-
ficiente para mim, me leva-
va para onde eu queria e o 
melhor era que eu enchia o 
tanque com apenas R$ 5,00 
e ele durava uma semana. 
Sim, você não leu errado, 
não. Era bom demais!! 

Dois anos depois, jun-
tei um dinheirinho e me 
dei um carro de presente. 
Começava ali o meu sofri-
mento com os gastos que 
aumentaram consideravel-
mente. Me lembro do meu 
pai dizendo: “Carro é igual 
filho. Dá muitos gastos!”.  

Não demorou para eu 
perceber que ele tinha ra-
zão. Para encher o tanque 
do meu carro era preciso 
muito mais do que meus 
míseros menos de R$ 
10,00 gastos para abaste-
cer a moto. Na época, se 
eu pedisse para o frentista 
do posto de combustíveis 
completar com etanol, gas-
tava R$ 80,00. Ou seja, cada 
vez que tinha que abastecer, 
era um sofrimento.  

E o pior era que eu não 
sofria apenas na hora de 
abastecer, mas também 
diariamente. Cada vez que 
o um ponteiro do marcador 

Aos poucos vamos nos 
dando conta de que, no 
passado, acompanhá-
vamos as tendências 
mundiais e, hoje, ainda o 
fazemos sem ao menos 
questionarmos se elas 
são as mais apropriadas 
para nós. Quem não gos-
tava de ter em casa um 
catálogo telefônico e, vez 
ou outra, folhear aquele 
calhamaço de papel e ir 
lendo nomes e nomes, 
com letra A, B, C, e algu-
mas vezes encontrando 
nomes estranhos, es-
drúxulos, mas verdadei-
ros. Imaginávamos como 
os pais tiveram coragem 
de nominar os filhos da-
quela maneira.

Ríamos e convidáva-
mos os familiares a sen-
tarem-se ao nosso lado 
e íamos folheando e nos 
divertindo. Não tinha 
“coisa” melhor do que 
ter em casa um catálo-
go telefônico. E quem já 
não pegou aquele serviço 
em época de distribui-
ção para fazê-lo? Era um 
dinheiro extra por três 
ou quatro dias. Íamos a 
um local determinado, 
pegávamos diversas lis-
tas telefônicas e saíamos 
distribuindo nas casas 
enumeradas e, ao mesmo 
tempo, recolhendo as lis-
tas velhas.

E olha que isto era 
anual. Todos os anos 
acontecia de trocarmos a 
lista telefônica. Os deten-
tores de linhas queriam 
que seus nomes apare-
cessem ali. Isto era osten-
tação, afinal, nem todas 
as casas tinham aparelho.

E quando surgiu o 
“bina” então? Uau. Ter 
um aparelhinho que des-

LÍCIA MANGIAVACCHI GREGÓRIO JOSÉ
JORNALISTA JORNALISTA, RADIALISTA E 

FILÓSOFO

do combustível apagava eu 
ficava angustiada. Duran-
te muito tempo, esse era 
o meu vício, ficar de olho 
nele, torcendo para que não 
apagasse. Infelizmente isso 
sempre acontecia. Por mais 
que eu tentasse não olhar 
para ele, não me preocupar, 
era inevitável.    

Para piorar ainda mais a 
minha situação, troquei de 
carro e comprei um que era 
automático e tinha o motor 
2.0. Já sabe o que aconte-
ceu, né? Ele bebia mais do 
que muita gente que adora 
uma cervejinha.  

Resultado? Nossa rela-
ção de “amor” durou pou-
quíssimo tempo. Acho até 
que não posso chamar de 
“amor”, mas sim “paixão”, 
já que foi um sentimento 
passageiro. Por mais que 
gostasse muito dele, tive 
que vendê-lo.  Comprei o 
carro mais econômico que 
havia na concessionária. 
Com motor 1.0, manual e 
garantia do vendedor que 
não me faria sofrer diaria-
mente com o consumo do 
combustível. É claro que 
não adiantou muito. Mes-
mo sendo mais econômico, 
o que queria mesmo era 
que os ponteiros do marca-
dor de combustível nunca 
se apagassem. 

Não, não estou exage-
rando. Eu realmente sofro e 
muito! Por isso, constante-
mente peço ajuda aos meus 
amigos para calcular o con-
sumo do meu carro, já que 

fazer contas não é o meu 
forte. Depois de colocar os 
números no papel eles sem-
pre me dizem: “Não está 
compensando abastecer 
com etanol. Abasteça com 
gasolina”. Mas, por medo de 
enfartar, quando enchesse 
o tanque com gasolina e a 
frentista me dissesse quan-
to teria que pagar, continuei 
optando pelo etanol duran-
te muito tempo. Até que 
não deu mais.  

Com uma alta após a ou-
tra no preço dos combus-
tíveis, resolvi mudar. Criei 
coragem, fui até o posto 
que sempre vou e antes 
que a frentista começasse a 
abastecer fiz uma pergunta 
essencial para mim:  

Eu: “Moça, quanto você 
acha que vou ter que pa-
gar?”Frentista: “Acho que 
dará uns R$ 270,00”.  

Pensei... Ah, até que não 
é tanto... Eu: “Pode comple-
tar!” E lá foi a frentista! Co-
meçou a encher o tanque 
do meu carro. A cada minu-
to que passava eu só ficava 
torcendo para não dar mais 
do que R$ 300,00. Naquele 
momento, coloquei minha 
mão esquerda em frente 
aos meus olhos tentando 
me impedir de ver o marca-
dor da bomba.  

Eu: “Moça, não vou nem 
ficar olhando os ponteiros. 
Não quero nem ver quan-
to vai dar”. A frentista: “Já 
está em R$ 220,00”. Meu 
Deus! Sofri e me perguntei 
se ainda faltava muito para 
acabar. O momento era de 
tensão e o meu nervosis-
mo também passou para 
a frentista. De repente um 
barulho: “Pá!”  A bomba 
parou e nós duas demos 
um grito! Eu de alívio e ela 
de susto.  Total: R$ 270,00.  
Ahhh... Que saudade da mi-
nha moto!

O que queria mesmo 
era que os ponteiros 
do marcador nunca 

se apagassem

vendava quem nos ligava 
era fantástico. Hoje, co-
mum e nem nos damos 
conta de que, no passado, 
isso era “status”.

Em cada rua tinha 
um ou dois aparelhos 
públicos, os chamados 
orelhões. Pelo menos no 
Brasil esse era o nome 
adotado. As cabines te-
lefônicas tinham aquele 
formato que permitia 
uma acústica e impedia 
que o som da rua atrapa-
lhasse aquele momento.

E as filas interminá-
veis atrás de uma pessoa 
no aguardo de sua vez. E 
quando a gente pegava 
um namorado ou namo-
rada apaixonada com 10 
fichas na mão. Seriam 
30 minutos grudados no 
aparelho e nós ali, firmes, 
aguardando e curtindo 
aquele papo meloso.

Mas, as listas, ah! Estas 
eram formidáveis tê-las 
em casa. Alguns tinham 
duas, três listas antigas, 
pois as novas às vezes 
eram simplificadas e os 
nomes dos conhecidos 
só apareciam o primeiro 
e último nomes, então, 
os mais antigos facilita-
riam encontrar alguém 
conhecido.

E quando dava da com-
panhia telefônica acres-
centar um número, teria 
que fazer novos catálogos 
para substituir os antigos 
e desatualizados.

Quando foi que você 
teve uma lista telefôni-
ca nas mãos nos últimos 
anos? Os buscadores de 
internet faliram muitas 
gráficas e distribuido-
ras, acabou com nosso 
“bico” anual e, isolados, 
os mais antigos ficam 
apenas com saudades 
das páginas amarelas ou 
papel jornal fininho que 
nos apresentava uma 
gama de formas de utili-
zar aquele compêndio de 
nomes e propagandas.

Em mim ficou sauda-
de, outros, coitados, se-
quer saberão o que era 
se divertir com tão pouco 
em suas mãos.

Expediente: Avenida São Jerônimo, 2.210 - Morada do Sol - CEP: 13.470-310
Telefone 3471.2700 | www.tododia.com.br | tododia@tododia.com.br
Para sugestões de pauta: 3471.2710 e redacao@tododia.com.br
Para anunciar: 3471.2740 e comercial2@tododia.com.br
Balcão de anúncio: Sede do jornal | Para assinar: 3471.2784

Mande sua mensagem, sua foto, conte sua história, dê sua opinião, ajude a fazer o 
TODODIA: redacao@tododia.com.br

Presidente: Roberto Romi Zanaga
Editor-chefe: Wagner de Freitas

Conselho Editorial: Marcia Marcon
Maria Cristina Luchiari Pisoni
Paulo Medina
Ricardo Alécio
Roberto Romi Zanaga

(19) 9 9444-6774 - Redação
(19) 3471-2700 - Distribuição

(19) 99240-1784 - Financeiro
(19) 99191-0870 - Comercial

facebook.com/jornaltododia

Fale conosco

@jornaltododia



CIDADES / j o r n a l to d o d i a

03Domingo, 5 de Dezembro de 2021

CUSTO DE VIDA

Com potencial de con-
sumo em alta mesmo em 
meio à inflação acima de 
dois dígitos, moradores de 
Americana e Santa Bárba-
ra d’Oeste devem gastar 
R$ 591,4 milhões até o dia 
31 de dezembro para co-
mer fora de casa em esta-
belecimentos como bares, 
restaurantes e lanchone-
tes. Esse montante é 9,5% 
superior nas duas cida-
des se comparado a igual 
período do ano passado, 
auge da pandemia. Os da-
dos são do IPC Maps 2021, 
que projeta o potencial de 
consumo dos municípios.

De 2020 para 2021, 
Americana registrou alta 
de 11,5% no poder geral 
de compra, ao passo que 
Santa Bárbara aumentou 
em 9% o potencial de 
consumo.

Os números animam 
comerciantes da região, 
que trabalham por au-
mento maior nas vendas. 
Especialista fala em rea-
ção do consumo.

De acordo com levan-
tamento do IPC Maps, os 
americanenses gastarão 
até o fim do ano pouco 
mais de R$ 348 milhões 
com alimentação fora 
do domicílio. Em 2020, 
os gastos foram de R$ 
317,6 milhões. O avanço 
é de 9,5%. O potencial de 
consumo total do ameri-
canense saltou de R$ 7,8 
bilhões para R$ 8,7 bi-
lhões no período de um 
ano, diferença positiva 
de R$ 900 milhões mes-
mo com as variações do 

desemprego. A cidade é a 
27ª dentre os 645 municí-
pios paulistas com maior 
poder de compra.

Os barbarenses tam-
bém estão gastando mais 
para comer fora de casa. 
São R$ 243,4 milhões a 
serem utilizados até o fim 
do ano para esse fim, con-
tra R$ 221,8 milhões em 
2020. O aumento é seme-
lhante ao de Americana: 
9,5%.

Santa Bárbara vê seu 
potencial de consumo 
crescer. O volume geral 
de compras realizadas 
subiu de R$ 5,5 bilhões 
para R$ 6 bilhões, varia-
ção positiva de R$ 500 
milhões, sendo o 43° mu-
nicípio do Estado com 
maior peso de compra.

Tais números colocam 
Americana e Santa Bár-
bara no seleto grupo dos 
7% dos municípios com 
maior poder de consumo 
em todo o Estado de São 
Paulo.

“Esse crescimento do 
consumo no setor de 
alimentação fora do lar, 
principalmente em ba-
res e restaurantes, de 9% 
em Americana e Santa 
Bárbara vem muito ali-
nhado ao que está acon-
tecendo nessa recupera-
ção de 2021 ante ao ano 
de 2020 na Região Metro-
politana de Campinas, 
onde o crescimento mé-
dio foi de 15%, mostran-
do que o setor começa a 
se recuperar, a recompor 
o seu faturamento e des-
sa forma saindo da crise 
da pandemia. É muito 
positivo entendendo 
que esse movimento 
tem uma tendência de 

continuar em 2022 e 
eventualmente o ano de 
2022 já superar os pata-
mares de 2019, que ain-
da a gente está aquém de 
20% a 25%, abaixo dos 
resultados de 2019, mas 
essa melhora já é muito 
positiva, estamos ani-
mados com o resultado 
e que o começo de 2022 
traga bons resultados”, 
explicou o presidente da 
Abrasel (Associação Bra-
sileira de Bares e Restau-
rantes) Regional Campi-
nas, Matheus Mason.

Ele avalia que os núme-
ros do IPC Maps eviden-
ciam a reação nos últimos 
meses no consumo de 
bares e restaurantes na 
região, considerando tan-
to a alimentação fora de 
casa quanto os deliverys. 
“O setor ainda está longe 
de recuperar os prejuí-
zos acumulados desde o 
início da pandemia, mas 
já sente esta reação por 
parte do consumidor, que 
vem voltando a consu-
mir”, frisou.

Para Mason, a retomada 
do consumo poderia estar 
melhor caso não houves-
se a redução da renda dos 
trabalhadores, prejudica-
dos devido à inflação na 
casa dos dois dígitos no 
país (atingiu 10,67% em 
outubro) e o consequente 
aumento do custo de vida 
da população.

RMC
Na RMC, o setor de ali-

mentação fora do lar deve 
fechar o ano com gastos 
em torno de R$ 13,5 bi-
lhões, ante aos R$ 11,8 bi-
lhões verificados em 2020, 
elevação de 14%.

As duas cidades estão entre as que têm maior poder 
de consumo no Estado; comerciantes estão animados

Alimentação fora de casa 
sobe 9,5% em Americana 
e SB e passa dos R$ 590 mi

PAULO MEDINA  E  
RENATO PEREIRA
REGIÃO

Divulgação

SETOR | Donos de bares, como o Praça Brasil, em Americana, têm expectativa positiva

‘Expectativa é altamente positiva’, diz empresário
O empresário Paulo 

Oliveira, dono do bar e 
restaurante Praça Brasil, 
na Avenida Brasil, em 
Americana, comenta 
que a expectativa é “alta-
mente positiva” e espera 
ver o número de clientes 
voltar ao patamar pré-
-pandemia. 

No entanto, ele ressal-
ta que o ticket médio - 
valor gasto em pedidos 

- diminuiu cerca de 30%. 
“O percentual é signifi-
cativo na rentabilidade 
mensal. Os custos só 
aumentam, ainda mais 
com a variação do preço 
do combustível, que aca-
ba impactando no preço 
de todos os produtos”, 
explica. 

Oliveira teve que rea-
dequar o cardápio para 
controlar melhor o fatu-

ramento. “Tínhamos en-
tre 60 e 80 itens no cardá-
pio e agora oferecemos 
35 opções. Diminuímos 
o tamanho de porções 
que vendem bastante e 
com preço mais alto e 
colocamos itens de me-
nor valor agregado.” 

Neste final de ano, o 
empresário deve manter 
o estabelecimento aber-
to das 11h às 2h.                  | RP
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ORDEM NA CASA

SÁBADO DE POLÍTICA

A Câmara de Sumaré promove na próxima quarta-feira 
(8) uma Audiência Pública para debater a criação de 
uma nova legislação sobre eventos urbanos na cidade. 
Após ouvir a população, vereadores irão propor lei que 
vai regulamentar o uso de imóveis e áreas residen-
ciais para festas e eventos, sobre o funcionamento de 
estabelecimentos 24 horas e sobre as normas relativas 
à preservação da ordem, tranquilidade e boa conduta 
de acordo com o Código de Posturas do Município. É 
esperada a presença de representantes de salões de fes-
tas, chácaras, postos de combustível, adegas, templos 
religiosos, além de coletivos de defesa da causa animal, 
idosos, representantes de pessoas com autismo e mora-
dores próximos dos locais onde são realizadas festas em 
perímetro urbano. A partir das 18h, na Câmara.

O sábado foi de discussões políticas para petistas na região. A 
vereadora Professora Juliana e a deputada estadual Professora 
Bebel, ambas do partido, realizaram uma plenária com a militân-
cia do PT na Câmara de Americana pela manhã. E à tarde, elas 
participaram de um encontro com professores da rede estadual 
na subsede da Apeoesp de Americana (foto acima). Nos dois 
encontros, foram debatidos temas ligados à gestão do governo 
do Estado, a defesa da categoria dos professores, e a atuação da 
deputada na Alesp. “A Bebel tem sido uma grande parceira do 
nosso mandato e da cidade de Americana, destinando emendas 
e apoiando a elaboração de projetos, como o da Procuradoria 
Especial da Mulher. Agradecemos à deputada pela parceria e pela 
presença em nossa cidade”, disse a vereadora Professora Juliana.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Estudo da Acic mostra Americana e SB pouco acima da média da RMC

População endividada 
atinge 24% na região

O número de pessoas 
endividadas em estabele-
cimentos comerciais e de 
prestação de serviços em 
Americana e Santa Bárba-
ra cresceu 1,85% em cada 
uma das cidades entre 
janeiro e outubro deste 
ano, se comparado com 
o mesmo período do ano 
passado. Em ambas as 
cidades, o índice de endi-
vidamento em  2021, até 
agora, está ligeiramente 
acima da média regis-
trada na RMC (Região 
Metropolitana de Campi-
nas). Enquanto America-
na possui 24,2% da popu-
lação economicamente 
ativa com débitos aber-
tos, Santa Bárbara d’Oes-
te tem 24,3% desse grupo 
com dívidas em atraso. 
Em toda RMC o índice é 
de 24,1%.

Os dados fazem parte 
de um estudo realizado 
pela Acic (Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas).

O número de endivi-
dados em Americana 
até outubro de 2020 era 
de 38.708 pessoas, já no 

mesmo período de 2021 
são 39.425 devedores.

O valor total da dívida 
do grupo passou de R$ 
27,8 milhões para aproxi-
madamente R$ 28,4 mi-
lhões, uma variação de 
R$ 524 mil.

Em Santa Bárbara, o 
número de pessoas com 
dívidas abertas aumen-
tou de 32.525 para 33.128. 
Já o valor total devido 
passou de R$ 23,4 mi-
lhões para 23,8 milhões, 
com variação de R$ 440 
mil, levemente menor do 
que a cidade vizinha.

“A intenção é avaliar 
como a pandemia impac-

tou no pagamento das 
contas no comércio por 
parte da população”, ex-
plica o economista Laerte 
Martins, da Acic.

De acordo com ele, ape-
sar do número de endivi-
dados ter aumentado em 
Santa Bárbara d’Oeste, a 
cidade apresentou índice 
0,1% menor, entre 2020 e 
2021, o que representa li-
geira melhora.

“A inadimplência não 
foi tão expressiva assim, 
uma vez que poderia ter 
atingido uma variação 
maior”, afirma.

Martins comenta que 
cidades menores da re-

gião registraram níveis 
mais alto de devedores. 

“Quanto menor a ci-
dade, maior foi o índice. 
Cidades como Artur No-
gueira e Morungaba tive-
ram índices na casa dos 
25%”.

Para ele, a queda do po-
der de compra, resultado 
da desvalorização da ren-
da, e o desemprego são 
causas possíveis das va-
riações. “Tanto emprego 
quanto renda impactam 
diretamente no cum-
primento dos compro-
missos financeiros e isso 
pode ter sido a causa dos 
resultados.”

No início da última 
semana, a CNC (Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo) divulgou que 
houve uma queda de 
0,9% na intenção de com-
pra dos brasileiros entre 
outubro e novembro.

O dado faz parte do ICF 
(Intenção de Consumo 
das Famílias), indicador 
que mede a capacidade 
de consumo.

Apesar da queda, o nú-
mero é 5,1% maior do que 
o mesmo período do ano 
passado.

ECONOMIA

RENATO PEREIRA
AMERICANA

Divulgação

COMÉRCIO | Pandemia impacta pagamento de contas

EDUCAÇÃO

Americana investe em lousas 
digitais para escolas municipais

Além dos computa-
dores portáteis já adqui-
ridos pela prefeitura, as 
salas de aula do ensino 
fundamental das escolas 
municipais de America-
na devem receber tam-
bém lousas digitais. Um 
edital para aquisição de 
lousas digitais, projeto-
res, “soundbar” (caixass 
de som) e cabos HDMI 
(de alta definição), com 
serviço de instalação, 
teve a homologação do 
pregão presencial para 
registro de preços publi-
cada nesta semana.

A Secretaria da Edu-
cação informou que a 
aquisição e instalação é 
para a implementação 
do ensino híbrido, “uma 
abordagem pedagógica 
que combina atividades 
presenciais e atividades 
realizadas por meio das 
tecnologias digitais de 

informação e comunica-
ção e é mais uma possi-
bilidade de incorporação 
dos recursos digitais no 
âmbito das salas de aula”.

A vencedora do proces-
so foi a empresa Universo 
Comercial Eirelli, com o 
valor de R$ 3.014.172,00 
para o primeiro lote e R$ 
334.908,00 para o segundo. 

Segundo a pasta, os 
equipamentos serão so-
licitados conforme o ne-
cessário, e devem subs-
tituir aqueles que não 
estão mais em funciona-
mento, além da instala-
ção em novos ambientes.

“A maioria das salas 
de aula do Ensino Fun-
damental já conta com 
lousas digitais instaladas, 
porém elas necessitam 
de um projetor de ima-
gens para o seu funcio-
namento. Como esses 
equipamentos foram 
instalados há aproxima-
damente 8 anos, muitos 
dos projetores atingiram 

o limite da sua vida útil, 
sendo necessário substi-
tuí-los. Através da referi-
da ata serão adquiridos 
equipamentos para subs-
tituir aqueles que estão 
apresentando problemas 
ou inoperantes”, esclare-
ceu a pasta.

Também serão substi-
tuídos cabos VGA pelos 
HDMI, e as caixas soun-
dbar a serem instaladas 
nas salas terão suportes 
anti-furto.

CHROMEBOOKS 
No final de outubro, 

a prefeitura homologou 
contrato para a aquisi-
ção de 870 chromebooks 
- computador portátil 
semelhante a um note-
book, mas com sistema 
operacional simplifica-
do. As máquinas, com o 
custo de R$ 2.198 cada 
uma, vão equipar esco-
las da rede municipal. O 
edital totaliza cerca de 
R$ 2 milhões.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

“NATAL DO BEM”

Decoração especial espalha 
espírito natalino por Sumaré

O espírito natalino se 
intensifica pelas ruas de 
Sumaré. Dentro da progra-
mação do “Natal do Bem”, 
promovido pela prefeitura, 
o Fundo Social de Solida-
riedade, com apoio de ser-
vidores municipais, está 
enfeitando toda a cidade, 
utilizando decoração sus-
tentável com reaproveita-
mento de garrafas pet, além 
de uma iluminação toda 
especial. Na noite de sexta-
-feira (3), houve a inaugu-
ração da casinha do Papai 
Noel, na Praça Manoel de 
Vasconcellos, no Centro, 
e muita gente aproveitou 
para conferir de perto – e 
tirar muitas fotos – a deco-
ração especial que ilumina 
a praça da matriz ao longo 
de todo o mês.

Como em todos os 
anos, o Natal acontece 
em todas as regiões e a 
população pode conferir 
os enfeites nas praças, em 
ambientes que propor-
cionam momentos mági-
cos e encantadores.

“Nossas equipes do Fun-
do Social estão enfeitando 
toda a cidade para a po-
pulação curtir o clima na-
talino. As praças de todas 
as regiões estão recebendo 
decoração sustentável feita 
com garrafas pet e alguns 
itens com cápsulas de café, 
tudo doado pela popula-
ção, além da grandiosa ilu-
minação”, explicou a pre-
sidente do Fundo Social, 
Mara Dalben. “Queremos 
manter o espírito de amor 

e união, principalmente 
neste ano. Pelo quinto ano 
seguido preparamos ati-
vidades para emocionar e 
acolher nossos moradores 
neste período tão gostoso 
que é o Natal. Nosso Natal 
do Bem estará em toda a 
cidade, proporcionando 
momentos de felicidade, 
amor e esperança para 
nossos moradores”, com-
pletou o prefeito Luiz Dal-
ben (Cidadania).

                                          | DA REDAÇÃO

SHOW DE LUZES |  Praça Manoel de Vasconcellos

Prefeitura de Sumaré / Divulgação
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Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que gasto médio por detento é de R$ 1.373 no estado

Presos custam R$ 12 mi por mês na RMC
SISTEMA CARCERÁRIO

O estado de São Paulo 
investe, ao menos, R$ 12,2 
milhões por mês para 
manter a população car-
cerária na RMC (Região 
Metropolitana de Campi-
nas). A soma é resultado 
do valor médio gasto com 
cada detento no estado, 
de R$ 1.373, segundo o 
estudo “Calculando Cus-
tos Prisionais: Panorama 
Nacional e Avanços Ne-
cessários”, realizado pelo 
CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça) e divulgado na 
semana passada. 

O conselho partiu do 
levantamento de custos 
de 14 categorias diferen-
tes, como alimentação, 
transporte, assistência 
médica e reinserção so-
cial, para definir o inves-
timento. O cálculo do in-
vestimento na região foi 
feito com base nos dados 
da SAP (Secretaria de Ad-
ministração Penitenciá-
ria) sobre o número total 

de presos nas unidades 
prisionais de Americana, 
Campinas, Hortolândia e 
Sumaré. Ao todo, a região 
possuía até o dia 1º des-
te mês 8.896 detentos, 
distribuídos em oito uni-
dades. No entanto, para 
o coronel reformado da 
PM (Polícia Militar de 
São Paulo) e ex-secretá-
rio Nacional de Seguran-
ça Pública, José Vicente 
da Silva Filho, o número 
é subestimado. 

De acordo com o levan-
tamento feito pelo CNJ, o 
Centro de Progressão Pe-
nitenciária Prof. Ataliba 
Nogueira, de Campinas, 
seria o mais oneroso da 
região, com um investi-
mento mensal estimado 
de R$ 3.385.818 na manu-
tenção dos 2.466 detentos 
que abriga atualmente.  
Na sequência vem a Pe-
nitenciária Odete Leite 
de Campos Critter, de 
Hortolândia, que abri-
ga 1.468 pessoas e que 
gastaria mensalmente 
R$ 2.015.564. O Centro 

de Detenção Provisória 
Renato Gonçalves Ro-
drigues, com 876 deten-
tos, em Americana, está 
em sexto lugar em valor 
gasto na região, com um 
custo estimado da po-
pulação carcerária de R$ 
1.202.748.

A intenção do relatório 
é apresentar um mapea-
mento de parâmetros e 
dados referentes ao cus-
to da reclusão de pes-
soas no sistema prisio-
nal brasileiro e propõe 
caminhos para equacio-
nar a questão de como 
estimar e comparar cus-
tos prisionais. 

Décadas de encarcera-
mento e custos de corre-
ção crescentes marcam 
a história do país. Nos 
últimos 30 anos, o Brasil 
observou um aumento 
dramático no uso de pri-
sões para combater o cri-
me. Como resultado, as 
taxas de encarceramento 
dispararam, com a popu-
lação carcerária estadual 
do país crescendo mais de 

700% desde os anos 1990, 
passando de 90 para mais 
de 755 mil em dezembro 
de 2019. Hoje, mais de 
359 em cada 100 mil adul-
tos estão encarcerados no 
país”, diz o estudo.

O especialista em Se-
gurança Pública José 
Vicente da Silva Filho 

comenta que os custos 
são bem mais altos, caso 
sejam considerados ou-
tros fatores que não fo-
ram incluídos pelo CNJ 
para chegar ao resultado. 
“Se computar salários e 
até aposentadorias dos 
funcionários, o custo não 
fica abaixo de R$ 3 mil”, 

explica. “Cada vaga custa 
entre R$ 50 e R$ 70 mil por 
detento para ser construí-
da”, completa.Ele afirma 
que o custo da violência 
no Brasil atualmente  está 
em torno de 5% do PIB 
(Produto Interno Bruto), 
ou seja, aproximadamen-
te R$ 1 bilhão por dia.

RENATO PEREIRA
REGIÃO

Arquivo / TodoDia Imagem

CENTRO | O CDP de Americana é o sexto em gastos na região, segundo o levantamento
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Apesar de críticas que ele próprio faz à tentativa 
de Jair Bolsonaro (PL) de politizar as Forças 
Armadas, o general da reserva Carlos Alberto 
Santos Cruz seguiu o caminho do ex-juiz Sergio 
Moro, filiou-se ao Podemos e entrou de vez para 
a política. Em entrevista, ele explica por que 
decidiu se aliar ao ex-companheiro de governo 
e dispara: “O retorno do ex-presidente Lula 
ou a reeleição de Bolsonaro seria um grande 
retrocesso para o Brasil.” “Os dois destruíram 
a democracia, um destruiu a esquerda, o outro 
destruiu a direita”, afirma. Ex-ministro da 
Secretaria de Governo de Bolsonaro, por quem 
foi demitido em junho de 2019, o general afirma 
que o mandatário descumpriu uma série de 
promessas de campanha.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite (PSDB), se encontrou na manhã deste 
sábado (4) com o ex-juiz e presidenciável Sergio 
Moro (Podemos). A reunião acontece uma 
semana depois de Leite perder para o governador 
de São Paulo, João Doria, as prévias do PSDB que 
escolheram seu pré-candidato à Presidência da 
República em 2022. Moro se filiou recentemente 
ao Podemos a fim de se cacifar como “terceira 
via” na disputa presidencial hoje polarizada 
pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é 
ex-ministro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). Moro foi ao encontro de Leite no 
Palácio Piratini, em Porto Alegre, acompanhado 
da presidente nacional do Podemos, a deputada 
federal Renata Abreu (SP).

Uma mulher de 34 anos e suas duas filhas, de 8 e 
13 anos, morreram na noite de sexta-feira (3) em 
um acidente de carro na cidade de Rio do Sul, no 
Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A mãe, Daiani 
Thibes de Campos, dirigia um veículo de passeio 
pela BR-470 quando, por volta das 19h55, precisou 
desviar de um caminhão estacionado na serra 
catarinense após uma pane elétrica. Ao desviar do 
veículo na altura do quilômetro 140,9 da rodovia, 
a mulher invadiu a pista na contramão, colidindo 
de frente com um caminhão que vinha no sentido 
oposto, com placas de Rio do Sul. Daiani morreu 
na hora. As filhas, Dainary e Leonara, chegaram a 
ser socorridas, mas não resistiram.

Lula e Bolsonaro destruíram a democracia 
e seriam retrocesso, afirma Santos Cruz

Derrotado em prévias do PSDB, Leite se 
encontra com presidenciável Sergio Moro

Mãe e filhas de 8 e 13 anos morrem 
após carro colidir com caminhão em SC

GIRO

Arquivo / TodoDia Imagem

CRÍTICA | O general Carlos Alberto Santos Cruz 

Mas governador Castro quer reunião para decisão final sobre a festa

Prefeito Paes anuncia que o 
Réveillon no Rio está cancelado 

O prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes 
(PSD), anunciou na ma-
nhã deste sábado (4) 
que as comemorações 
de Réveillon na cidade 
estão canceladas. “Tomo 
a decisão com tristeza, 
mas não temos como or-
ganizar a celebração sem 
a garantia de todas as 
autoridades sanitárias”, 
disse ele, em publicação 
no Twitter.

“Respeitamos a ciên-
cia. Como são opiniões 
divergentes entre comi-
tês científicos, vamos 
sempre ficar com a mais 
restritiva. O comitê da 
prefeitura diz que pode. 
O do estado [do Rio de 
Janeiro] diz que não”, 
justificou.

Porém, horas depois da 
decisão de Paes, o gover-
nador do estado, Cláudio 
Castro (PL-RJ), escreveu 
no Twitter que uma reu-
nião na próxima semana 
semana será a respon-
sável por uma “decisão 
final” sobre as festas de 
Ano Novo na cidade.

A algumas semanas do 
Réveillon, a festa ainda 
não tinha patrocínio for-
mal. Segundo a Riotur, 
órgão municipal respon-
sável pelo evento, as em-
presas esperavam uma 
decisão da prefeitura 

para confirmar a verba.
Paes já tinha afirmado 

que analisaria o cenário 
epidemiológico e que to-
maria uma decisão sobre 
a manutenção ou não da 
festa até o dia 15.

ÔMICRON
O anúncio deste sá-

bado acontece em meio 
ao avanço da variante 
ômicron do coronavírus 
pelo país. Até agora, o 
Brasil registra seis casos 
de pacientes infectados 
com a cepa. Nesta sex-
ta-feira (3), o governo do 
Rio Grande do Sul con-

firmou a primeira ocor-
rência no estado. Antes, 
São Paulo e Distrito Fe-
deral já haviam atestado 
a presença da variante 
em cinco amostras.

No Rio, ainda não há 
nenhum caso confirma-
do. Ainda nesta sexta, a 
prefeitura da capital flu-
minense descartou um 
caso suspeito, o de uma 
mulher de 29 anos que 
chegou ao Brasil no dia 
21, depois de uma via-
gem à África do Sul.

Após a suspeita, a 
gestão de Eduardo Paes 
ampliou a exigência de 

comprovante de vacina 
contra Covid para esta-
belecimentos que quei-
ram acomodar os clien-
tes em área interna ou 
coberta.

Inicialmente, a medi-
da foi estendida a hotéis, 
shoppings, serviços de 
transporte de passagei-
ros, como táxis e carros 
de aplicativo, bares e 
lanchonetes. Mas, nesta 
sexta, Paes cancelou a 
exigência para o ingres-
so em táxis e shoppings 
- para os outros locais, o 
decreto continua valen-
do, segundo Paes.

PANDEMIA

FOLHAPRESS
RIO DE JANEIRO

Divulgação

FOGOS | Festa na orla da Praia de Copacabana está cancelada, segundo Eduardo Paes

EM GOIÁS

Suspeito de matar mulher grávida se entrega
Acusado de matar a 

mulher grávida, a en-
teada de dois anos e um 
fazendeiro no último 
domingo (28), o casei-
ro Wanderson Mota, 21, 
se entregou à polícia de 
Goiás neste sábado (8) 
após seis dias de fuga.

Wanderson foi con-
vencido a se entregar 
depois de invadir uma 
fazenda no início da ma-
nhã reclamando de fome 
e frio. O suspeito passou 
a ser chamado na região 
de “novo Lázaro”, em re-
ferência a Lázaro Barbo-
sa, que ficou conhecido 
como serial killer do DF 
e morreu em confronto 
com a polícia em junho.

O secretário de Segu-
rança Pública de Goiás, 

Rodney Miranda, disse, 
porém, que são casos di-
ferentes. “O outro tinha 
histórico anterior de vio-
lência, houve confronto 
com a polícia, cometeu 
atrocidades e tinha in-
tenção de continuar co-
metendo”, afirmou, em 
entrevista coletiva.

“Esse sujeito [Wander-
son] cometeu os crimes 
e depois fugiu. Não ti-
vemos nenhuma notícia 
de que tivesse ameaçado 
mais alguém, embora te-
nha se apresentado com 
a arma do crime e uma 
grande quantidade de 
munições.”

Desde o início da se-
mana, uma operação 
conjunta entre as po-
lícias Civil e Militar de 

Goiás, com apoio da 
Polícia Rodoviária Fe-
deral tentava capturar 
Wanderson. A avaliação 
da Polícia Civil é que ele 
procurou a fazenda de 
Cinda já com a intenção 
de se entregar.

À TV Anhanguera, a 
fazendeira Cinda Mara 
disse que Wanderson 
entrou armado em sua 
propriedade por volta 
das 6h. “A janela [estava] 
meio aberta na minha 
fazenda, aí ele chegou 
com um revólver, apon-
tou a arma e eu pedi cal-
ma, falei para ele ficar 
tranquilo que eu iria aju-
dá-lo”, disse ela.

Ele disse que estava 
com fome e com frio. “O 
que levou ele a se entre-

gar foi o cerco. Lógico 
que o aconselhamento 
ajudou, mas o que le-
vou ele a se entregar foi 
o cerco apertando ainda 
mais”, afirmou o secre-
tário de Segurança Pú-
blica.

A Polícia Civil acusa 
Wanderson de ter mata-
do sua esposa Rânia Ara-
nha Figueiro, 21, a en-
teada Geysa Aranha da 
Silva Rocha, de dois anos 
e nove meses, e o fazen-
deiro Roberto Clemente 
de Matos, 73. Ele teria 
ainda baleado a esposa 
da última vítima dele 
após tentativa de estu-
pro. Os crimes foram 
cometidos na cidade de 
Corumbá de Goiás, pró-
xima do DF.     | FOLHAPRESS
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Dois trimestres segui-
dos de estagnação do 
PIB (Produto Interno 
Bruto) em 2021, a pers-
pectiva de um Natal ma-
gro, mais estagnação no 
ano que vem e o aumen-
to das incertezas no ce-
nário externo, com uma 
nova onda da pandemia 
– o cenário econômico 
desafiador já reverte as 
expectativas de consu-
midores e empresas. “A 
gente espera mais do 
mesmo em 2022, com 
números de previsão pra 
o PIB do ano que vem 
perto de zero. Será mais 
um ano de estagnação, 
com todas as incertezas 
que as eleições trazem, 
e de muita incerteza no 
exterior”, avalia o econo-
mista Paulo Picchetti, da 
FGV (Fundação Getulio 
Vargas).

O IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística) divulgou na 
quinta-feira (2) que o 
PIB caiu 0,1% no terceiro 
trimestre. Mesmo ao se 
olhar para o retrovisor, 
os números confirmam, 
segundo Picchetti, uma 
impressão de que a eco-
nomia anda de lado após 
um breve período de re-
cuperação.

“Os vários resultados 
detalhados do PIB mos-

tram que nenhuma força 
é capaz de fazer com que 
o crescimento acelere. Se 
a vacinação permite a re-
cuperação dos serviços, 
há uma força negativa 
vindo de mais incerte-
za, com a nova variante, 
e de uma política eco-
nômica de elevação dos 
juros para combater a 
inflação.” Olhando para 
o futuro, as sondagens 
apontam de perda de 
confiança de indústria, 
consumidor, construção 
civil e comércio.

A confiança empresa-
rial caiu 3,3 pontos em 

novembro, seguindo 
uma tendência de queda 
esboçada em setembro, 
segundo os indicadores 
de confiança e incerteza 
do Ibre (Instituto Brasi-
leiro de Economia), tam-
bém da FGV. Já a confian-
ça do consumidor caiu 
1,4 ponto no mês, para 
74,9 pontos, o menor ní-
vel desde abril de 2021.

No caso do consumi-
dor, o período captado 
pelo levantamento é para 
os próximos seis meses. 

Para as empresas, os ín-
dices de confiança consi-
deram horizontes de três 
e seis meses.

Quase todos os índices 
de confiança estão abai-
xo dos cem pontos e em 
tendência de queda des-
de setembro. Eles esta-
vam crescendo depois da 
segunda onda, vinham 
numa recuperação.

Em setembro, já ti-
nham dado um sinal 
de piora e agora confir-
maram a tendência, diz 
Aloisio Campelo Júnior, 
superintendente de Esta-
tísticas Públicas do Ibre.

“O cenário é de desa-
celeração da economia, e 
as expectativas refletem 
essa piora. Ao contrário 
dos primeiros meses do 
ano, quando a segunda 
onda da pandemia fazia 
a economia afundar, ago-
ra é a inflação e o aperto 
monetário que pesam 
sobre as expectativas.”

CENÁRIO FISCAL
Do ponto de vista dos 

empresários, o cenário 
fiscal não é favorável e o 
aumento dos juros afeta 
a tomada de crédito. No 
caso do consumidor, a 
principal influência é da 
inflação.

A confiança dos consu-
midores de baixa renda, 
principais afetados pela 
alta dos preços ficou pró-
xima da mínima registra-

Consumidores e empresários começam a rever 
expectativas para 2022 diante de quadro desafiador

Queda na confiança do 
brasileiro e desaceleração 
global pioram cenário

DOUGLAS GAVRAS
FOLHAPRESS
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OTIMISTA | O ministro da Economia, Paulo Guedes, questiona indicadores desfavoráveis

Incertezas 
aumentam com a 

possibilidade de nova 
onda da pandemia

‘Brasil está condenado a crescer’, afirma Guedes
O ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, 
questionou, nesta sex-
ta-feira (3), os indica-
dores econômicos que 
projetam crescimento 
fraco em 2022 e voltou 
a minimizar a queda de 
0,1% do PIB no 3º tri-
mestre deste ano, que 
colocou o Brasil em re-
cessão técnica. Ao falar 
em investimentos para 
os próximos anos, Gue-

des disse que o país “está 
condenado a crescer”.

“É inevitável. Estamos 
retomando o crescimen-
to. Estamos saindo de 
uma fase de recupera-
ção cíclica, baseada em 
transferências de renda. 
E estamos indo para o 
crescimento sustentado, 
baseado na formação 
bruta de capital fixo. De-
vemos atingir 20% do PIB 
em 2022”, disse em even-

to da Encontro Anual da 
Indústria Química. “Te-
remos os investimentos 
voltando, subindo. Além 
de educação e tecnolo-
gia, fatores até mais im-
portantes. Teremos um 
fator de sustentação de 
crescimento. Não estou 
prevendo. Estou descre-
denciando os analistas 
que estão politizando e 
criando falsas narrati-
vas”, disse.                          | FP

da pela pesquisa em 16 
anos. Em novembro, o 
nível médio da confian-
ça de consumidores com 
renda mais baixa caiu 3,6 
pontos, para 64,7.

Enquanto a confian-
ça daqueles com renda 
mais alta ficou estável, 
em 83,8 pontos. Com 
isso, a distância entre as 
duas faixas extremas de 
renda é a maior da sé-
rie histórica iniciada em 
2005, em 19,1 pontos.

Empresas e consumi-
dores veem um horizonte 

de estagnação contrata-
da para 2022, diz Cam-
pelo. “É a continuidade 
de uma tendência de 
desaceleração. Se a gente 
olha o PIB desagregado, o 
setor de serviços cresceu 
um pouco e houve uma 
queda grande da agrope-
cuária, mas é pouco.”

Ao se olhar para o ce-
nário econômico no ex-
terior, Picchetti avalia 
que a variante ômicron 
mudou as perspectivas 
na última semana. O 
crescimento já vinha de-

sacelerando, as cadeias 
de distribuição conti-
nuavam prejudicadas 
pela falta de componen-
tes e há uma expectativa 
de queda dos preços de 
commodities. “Agora, 
temos ainda essa nova 
onda com a nova varian-
te e alguns países que 
já estão em lockdown e 
discutindo novas medi-
das de restrição. Não é 
um cenário que permite 
dizer se vai vir uma aju-
da do setor externo para 
a economia brasileira.”

GOVERNO

Mario Frias contratou empresa sem 
funcionários nem sede por R$ 3,6 mi

A Secretaria Especial de 
Cultura, comandada por 
Mario Frias, contratou 
sem licitação, por R$ 3,6 
milhões, uma empresa 
sem funcionários ou sede 
física. A Construtora Im-
perial Eireli, da Paraíba, 
foi escolhida para prestar 
serviços de conservação 
e manutenção do CTAv 
(Centro Técnico Audiovi-
sual), no Rio de Janeiro.

O caso foi revelado pelo 
jornal O Globo, e a con-
tratação sem licitação foi 
confirmada pela repor-
tagem. De acordo com o 
jornal carioca, a empresa 

é propriedade de Daniel-
le Nunes de Araújo, que, 
em 2020, se inscreveu 
no auxílio emergencial e 
recebeu o benefício por 
oito meses.

A sede da empresa se-
ria uma caixa postal em 
um escritório virtual a 
2.400 km do Rio de Janei-
ro. À reportagem do Glo-
bo, Araújo disse que faz 
reuniões no local, mas o 
dono da propriedade diz 
que não se lembra dela ou 
de qualquer outro funcio-
nário da empresa.

De acordo com a base 
de dados do Ministé-

rio da Economia, que é 
atualizada anualmente, 
a Construtora Imperial 
não possui nenhum fun-
cionário registrado.

A reportagem entrou 
em contato com a Secre-
taria Especial de Cultura, 
mas não obteve resposta 
até o fechamento desta 
edição. 

O CTAv é um órgão fe-
deral, fundado em 1985. 
A sede, na zona norte do 
Rio de Janeiro, reúne tí-
tulos, fotos e documen-
tos da história do cinema 
nacional.

                                   | FOLHAPRESS
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MAXIBUSINESS
por:  Gledson Müller (19) 9 9151 2772

A APC (Associação Paulista de Condomínios) realizou a 2ª 
edição da Expo Vida & Condomínio, comemorando o Dia do 
Síndico de 2021 no mês de Novembro,  o evento realizado 
no Clube do Bosque em Americana, com a participação de 
400 pessoas, que contou com atrações diversas em sua pro-
gramação.

A programação contou com vários expositores do setor de 
serviços e produtos, workshops, área de alimentação, apre-
sentação musical, tudo de muito bom gosto.

Para o sucesso do evento, todos os protocolos de seguran-
ça foram respeitados, seguindo as normas necessárias con-
tra o covid-19. 

Para o próximo ano, a expectativa é abranger outros ex-
positores externos com produtos diferenciados, trazendo 
inovações ao mercado de condomínios.

Segundo a diretoria da APC, o evento foi um sucesso, mes-
mo com número reduzido devido a pandemia, e trará mui-
tos frutos para os expositores e para a Associação. 

Vida & Condomínio 
A 2ª Expo 

realizada pela APC 

APC (Associação Paulista 
de Condomínios)

Rua Dom Pedro II, 1231 - 
Sala 22 - Vila Santa Catarina - 
Americana
19 3648.0977 / 97406.1984   - 
apc@apccondominios.com.br 

Maiores informações 
https://apccondominios.com.br

Utilize o leitor de 
códigos QR Code 
do seu celular para 
mais informações.

Giseli Scherma - Cerimonialista

Altibano Farsoni Junior, Marcus Vinicius Camargo e 
Adhemar Fidelis da Silva - Diretoria APC Condomínio

Marcelo Dos 
Santos - DPO Net

Celio Leandro dos Santos, Luciana Remondi 
com o filho Rafael - Café Com Síndico

Adriana Lorenzetti, Nilda Casagrandee, José 
Pinhel Junior - Diretoria APC Condomínio

João Vitor Salgado e Bruna Sonehara - ComgásJorge - Help Síndico
Eliton Prates e Renata 

de Castro - Pratex

Milton Azevedo -Amxcom

Mario Sergio Alegre, João Baltazar da Fonseca e 
Rodrigo Gomes da Silva - Diretoria APC Condomínio
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WhatsFAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449    •    Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene

CEP: 13477-360 | Americana/SP   •    vestibular@fam.br

Somos FAM de Pets!

Rogerio com Bradok

Alexandre e Kyara

Coordenador Jorge Salomão

A cada dia é mais comum animais exóticos como 
coelhos, calopsitas, porquinhos da Índia participa-
rem da vida de crianças e da família. Atualmente é in-
discutível a importância da Conservação de espécies 
para a saúde dos nossos biomas, o que faz necessário 
que médicos veterinários se especializem para atua-
rem também a campo, trabalhando com as espécies 
nativas por todo o país.

Na busca por oferecer mais oportunidades para Mé-
dicos Veterinários, a Faculdade de Americana está com 
inscrições abertas para o curso de pós-graduação em 
Medicina de Animais Silvestres e exóticos. O curso tem 
início em março de 2022 com carga horária de 500 horas 
e duração de 24 meses.

O curso oferecerá aulas presenciais e também au-
las práticas com ênfase na biologia, fisiologia e prin-
cipalmente rotina clínica e cirúrgica desse grande 
grupo de animais.

A demanda por estes profissionais tem aumentado e 
também a busca pela conservação das es-

pécies silvestres e exóticas. “São 
26 profissionais especializados 
cada um na sua área e um dos 

grandes objetivos é trabalhar 
campo também, temos grandes 
parcerias para as aulas práticas”, 
comentou o coordenador do 
curso Jorge Salomão.

O coordenador lembra ain-
da que o profissional es-

tará apto inclusive para 
trabalhos de campo, 
o que hoje é um dé-
ficit de profissionais 

Animais silvestres e exóticos
também merecem cuidados!
FAM oferece pós-graduação 
em Medicina de Animais 
Silvestres e Exóticos
FAM - NICOM

da área. Dessa maneira o profissional especializado na 
FAM, será capaz de trabalhar em projetos científicos, si-
tuações de desastres naturais com fauna Silvestre, ente 
outras ações de suma importância para a conservação.

O curso tem parceria com importantes institutos de 
cuidados com animais exóticos e silvestres como: Insti-
tuto Raquel Machado - Porto Feliz, Instituto de Biologia 
Marinha - IBIM - Santa Cruz das Palmeiras, Zoológico 
de Limeira, Associação Mata Ciliar, em Jundiaí.

“A FAM procura sempre oferecer cursos de especiali-
zação em que os profissionais da área tenham retorno 
e reconhecimento do mercado de trabalho. Atualmente 
o curso de Medicina Veterinária vem ganhando espaço 
na cidade e na região, por isso também buscamos trazer 
mais oportunidades para estes profissionais”, disse o di-
retor da Instituição, Gustavo Azzolini.

Saiba mais no site: fam.br



República da Letônia
A Independência e a Proclamação da 

A Letônia já foi dominada por diversos povos. Ela foi um dos Estados integran-
tes da União Soviética, ao lado de Lituânia, Estônia, Moldávia, Ucrânia e outras. 
Hoje, a Letônia é membro da OTAN e da União Europeia. Em Nova Odessa, ci-
dade com grande número de descendentes letos, o mês de novembro sempre 
sedia festividades cívicas. A Associação Brasileira da Cultura Leta comemorou 
os 103 anos da Independência e da Proclamação da República da Letônia, com 
o hasteamento da sua bandeira e a execução dos hinos nacionais brasileiro e 
leto em frente à Prefeitura de Nova Odessa. A homenagem em frente ao Paço 
Municipal teve a participação de representantes da Associação, servidores e au-
toridades municipais. No dia de hoje, a Comunidade Leta está reunida, outra vez, 
para um galeto especial, em comemoração ao centenário de reconhecimento da 
independência da Letônia no Brasil. Nossa coluna estará por lá, celebrando essa 
importante data. Vamos aos clicks de quem esteve no último evento cívico da 
Associação. Meu cordial abraço a todos os associados e descendentes da pessoa 
do presidente Felipe Albrecht e vice-presidente, Deise Klavin.

Máximo
Os letos adoram o Natal! Tam-

bém pudera, acredita-se que o 
primeiro uso registrado de uma 
árvore para celebrar o Natal 
ocorreu em Riga, na Letônia, em 
1510. Na Alemanha a tradição co-
meçou em 1530, com Martinho 
Lutero. Nesta sequência de fotos, 
Renate Albrecht e a filha Laura 
montando a guirlanda do adven-
to, colando pinhas e juntando ve-
las. Simples e de muito bom gos-
to! Faça você também em casa! 

Tábita Peterlevitz

Deise Klavin, o prefeito Leitinho com Priscila Peterlevitz

Sandra Márcia Peterlevitz

Silvio Corsini, secretário municipal de Saúde, o prefeito 
Leitinho, Alfredo e Tábita Peterlevitz, Erlings AraisDaina Gutmanis

O jornalista e assessor de 
imprensa, Vagner Salustiano

Laima Lávans

O presidente da Associação 
Leta, Felipe Albrecht

Renate Albrecht Laura Albrecht

Domingo, 5 de Dezembro de 2021 10

social@tododia.com.br 
/ j o r n a l to d o d i a @ m a u go d oy



CULTURA 11Domingo, 5 de Dezembro de 2021

TV Tudo

Nova fase
Tem gente no jorna-

lismo do SBT até estra-
nhando essa nova fase 
do Dudu Camargo. Afinal, 
o apresentador, um dos 
titulares do “Primeiro Im-
pacto”, tem andado muito 
comportado nos últimos 
tempos, principalmente 
depois que renovou con-
trato até 2023. Será que 
as tantas polêmicas fica-
ram no passado?    

Olha só
A atriz Cacau Protásio 

vai gravar uma música de 
autoria de ninguém me-
nos que Fafy Siqueira. E 
produzida por Sandra de 
Sá. E engana-se quem 
pensa que o trabalho en-
volve humor ou qualquer 
situação engraçada. Tem 
todo um sentido de empo-
deramento. 

Lista do Rei
Além da dupla Zezé Di 

Camargo e Luciano, Ivete 
Sangalo também marca-
rá presença no tradicional 
especial de fim de ano de 
Roberto Carlos.

Segundo a assessoria da 
Globo, no ar dia 22, após a 
“novela 3”.  

Sem parar
Depois de viver Harã, fi-

lho de Terá (Ângelo Paes 
Leme), em “Gênesis”(Re-
cord), Ricky Tavares fe-
chou novos trabalhos no 
streaming e na TV. Con-
cluiu a série “Maldivas”, 
produção da Netflix, e já 
grava “Além da ilusão”, a 
próxima novela das seis. 
Viverá Inácio, um rapaz 
humilde que se apaixona 
por Arminda (Carolina 
Dallarosa), filha do dono 
de um cassino, vivido por 
Paulo Betti.

Um fenômeno
O seriado “Todo Mundo 

Odeia o Chris” sempre con-
quista um espaço nas TVs 
abertas e fechadas. Tem 
público certo. É exibido 
pela Record nas manhãs 
de domingo e pelo Come-
dy Central, à tarde, duran-
te a semana.

Organização
Duca Rachid e Thelma 

Guedes, colecionadoras de 
prêmios, vão aparecer com 
novos parceiros na fila das 
18h da Globo.

Salvo alguma alteração, 
o horário está organizado 
assim: Alessandra Poggi, 
com a próxima, “Além da 
ilusão”, seguida de Mário 
Teixeira (Mar do Sertão); 
Duca Rachid e Júlio Fis-
cher; e Thelma Guedes e 
Thiaggo Dottori.

Bate – Rebate
· Após viver a divertida 

Lulu, em “Bom Sucesso”,  
Carla Cristina Cardoso está 
escalada para a próxima 
novela das 18h, “Além da 
Ilusão”.

· Rodrigo Fagundes es-
tará em “Cara & Coragem”, 
novela na fila das 19h...

· ...Ele fará o chefe de 
uma agência de dublês em 
que trabalham Marcelo 
Serrado e Paolla Oliveira.  

· O lançamento de um 
programa rural está nos 
planos da CNN Brasil.

· Ratinho no SBT, “Um 
Lugar ao Sol” na Globo. O 
fato é que os exames de 
DNA estão sempre belis-
cando um espaço no vídeo.

· Alli Willow (“Bacurau”) 
fará a série “O Jogo que 
mudou a história”, produ-
ção da Globoplay.

· Sonia Braga, brigada 
com a Globo, vai aparecer 

no especial “70 Anos de 
novelas”...

· ...O programa vai des-
tacar o seu trabalho em 
“Gabriela”...

· ...Ou mais precisamen-
te, a cena clássica da  per-
sonagem em um telhado 
para pegar uma pipa,  na 
primeira versão.

· “Gilberto Braga: Meu 
Nome é Novela” é o título 
do documentário sobre o 
autor produzido pela Glo-
boplay.

· “Auto do Brasil”, espe-
cial que mistura música e 
dança, irá ao ar na TV Cul-
tura no dia 23, mas terá 
uma pré-estreia para con-
vidados no Espaço Itaú de 
Cinema no Shopping Frei 
Caneca, no dia 14.

C´est fini
Andréa Beltrão e Andréia 

Horta estão chamando 
atenção pelo bom momen-
to de suas personagens em 
“Um Lugar ao Sol”, na Globo.

Porém, não existe a pos-
sibilidade de elas contra-
cenarem na trama. São de 
núcleos bem distantes.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

 Fênix 
 A cidade cenográfica das produções infantis do SBT, tão 

castigada pelo abandono durante o momento mais inten-
so da pandemia, está novamente na ativa. Recebeu o devi-
do trabalho de reforma e já recebe as equipes de “Poliana 
Moça”, próxima novela da emissora, em gravação. 

Instagram

Sophia Valverde, protagonista 
de ‘Poliana Moça’ no SBT

MÚSICA

Hoje, dia em que a mor-
te de Marília Mendonça 
completa um mês, o Fan-
tástico (Globo) vai fazer 
uma homenagem para a 
cantora. O programa vai 
receber a dupla Maiara e 
Maraísa para fazer o lan-
çamento do projeto mu-
sical do irmão dela, João 
Gustavo. As duas amigas 
assumiram a função de 
“madrinhas” da dupla que 
ele formou com Dom Vit-
tor. Gustavo e Dom Vittor 
vão trabalhar com boa 

parte dos músicos que es-
tavam na equipe de Marí-
lia, que era a maior incen-
tivadora deles.

Além de falar sobre a 
perda da “rainha da so-
frência” e o processo de 
seguir em frente, os rapa-
zes farão uma performan-
ce da música “Calculista”, 
gravada em parceria com 
Marília.

Já Maiara e Maraísa, que 
também tinham parceria 
em curso com a cantora, 
tendo lançado o álbum 
“As Patroas” em trio pouco 
antes do acidente aéreo, 
falam sobre legado musi-

cal deixado pela colega. O 
quarteto vai cantar junto 
uma versão de “Esqueça-
-Me Se For Capaz”.

Marília Mendonça foi 
vítima de um acidente 
no dia 5 de novembro. 
O avião particular que a 
levava para o aeroporto 
de Piedade de Caatinga, 
cidade onde iria se apre-
sentar, caiu em uma área 
de mata. Além da artista, 
morreram seu tio, Abiceli 
Silveira Dias Filho, o pro-
dutor Henrique Ribeiro, 
o copiloto, Tarciso Viana, 
e o copiloto, Henrique 
Ribeiro.

Cantor será apresentado pela dupla no Fantástico 
hoje em homenagem à sertaneja morta há 30 dias

Maiara e Maraísa 
são madrinhas de 
irmão de Marília

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

GLOBO | Poliana Abritta e Maju Coutinho recebem Maiara, Maraísa, Dom Vittor e Gustavo
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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  
Nada demais, nada de 
menos, tudo em sua 
proporção para que a 

harmonia faça sua entrada triunfal na 
cena. Procure dentro de você aquilo 
que faça você amar as pessoas, por-
que o que cria antipatia já é evidente. 
Nada mais.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Muitas coisas importan-
tes sua alma entendeu 
diante dos aconte-

cimentos que teve de enfrentar. A 
partir de agora esse entendimento se 
consolidará em sua alma, e passará a 
fazer parte de sua experiência de ser.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Aquilo que você teme 
também tem medo de 
você, porque se você 

se erguer e enfrentar o que intimida 
sua alma, reconhecerá a fonte de seu 
verdadeiro poder e, a partir de então, 
esse medo primitivo será cancelado.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Agora é o melhor 
momento para você 
consolidar alianças que 

lhe darão suporte no futuro, quando 
coloque seus planos em marcha. 
Tenha em mente apenas, que toda 
aliança é temporária, serve para fins 
específicos. Só isso.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Coloque todo seu 
empenho nas questões 
mínimas que normal-

mente você deixaria na mão de outras 
pessoas, porque este é um momento 
em que tudo o mais depende dos 
detalhes que passam despercebidos, 
de tão pequenos que são.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
A curiosidade mata o 
gato, mas enriquece o 
conhecimento humano. 

Você não é gato, você é um ser 
humano e, por isso, precisa seguir a 
linha proposta pela curiosidade, e a 
satisfazer da melhor maneira possível.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Há momentos em que se 
torna necessário tomar 
medidas enérgicas para 

que as pessoas que são próximas 
não abusem de sua confiança, nem 
tampouco passem por cima de suas 
pretensões, embaralhando seu jogo. 
Energia.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
A firmeza de suas 
palavras, se combinada 

com um tanto de doçura, se tornará 
o suporte para você convencer quem 
quer que seja de qualquer coisa. 
Brigar é desnecessário, convencer é 
imprescindível. Em frente.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Agora é um ótimo mo-
mento para você tomar 

atitudes que protejam seus recursos 
e interesses, mesmo que ao fazer 
isso, algumas pessoas imaginem que 
você se interessa apenas por você e 
mais ninguém. Efeito colateral.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Você não precisa atro-
pelar ninguém nem tam-

pouco passar por cima dos desejos 
alheios para afirmar sua posição. Para 
isso, você só precisa tomar medidas 
exemplares que, mesmo polêmicas, 
produzam efeitos benéficos.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
 Você não precisa 
fazer força excessiva 
para que seu território 

não seja invadido, ou evitar que as 
pessoas abusem de sua confiança. 
Você apenas precisa ir domesticando 
pouco a pouco todo mundo para tomar 
distância.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 A força que parece lhe 
faltar seria encontrada 
fazendo conexões e 

estreitando vínculos, movimentos 
esses que requerem uma dose 
extra de esforço de sua parte, que 
normalmente evita depender de quem 
quer que seja.

oscar@quiroga.net
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EMPREGOS
#e52322

Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego? 
NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
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PENSECOM   

NOVAS VAGAS

®

PENSECOM® INTELIGÊNCIA EM RECURSOS HUMANOS

VAGAS 
ABERTAS

ÁREA DO 
ESTUDANTE
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Sexta (3/12) 
19h – Atlético-PR 1 x 0 Cuiabá*
20h – Sport  1 x  1 Flamengo*
20h – Chapecoense1 x 1 Atlético-GO*
21h – Fortaleza 0 x 0 Juventude*

Hoje (5/12)
16h – Corinthians  x Grêmio
16h – Atlético-MG x Bragantino
16h – Bahia x Fluminense
19h – Ceará x América

Amanhã (6/12)
19h – São Paulo x Juventude
19h – Athlético-PR x Palmeiras
19h – Flamengo x Santos
20h – Internacional x Atlético-GO
20h – Cuiabá x Fortaleza
21h – Chapecoense x Santos

37 • 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 71 36 21 69 36
Palmeiras 62 36 19 57 14
Corinthians 56 36 15 39 5
Fortaleza 53 36 15 41 -2
Bragantino 53 36 13 51 9
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
Atlético-GO 47 36 11 29 -6
Santos 46 36 11 33 -6
Athletico-PR 45 36 13 40 -4
São Paulo 45 36 10 28 -8
Juventude 44 36 10 34 -6
Cuiabá 43 36 9 32 -4
Bahia 40 36 10 39 -10
Grêmio 39 36 11 39 -8
Sport 34 36 8 22 -14
Chapecoense 15 36 1 27 -36

 *jogos atrasados de rodadas anteriores

CAMPEÃO

Atlético discute colocar 
ou não nova estrela

A conquista do Cam-
peonato Brasileiro abre 
uma discussão dentro 
do Atlético-MG: colocar 
ou não uma nova estrela 
no escudo em referên-
cia ao título de 2021. O 
questionamento é mais 
do que válido, afinal, 
a estrela amarela utili-
zada desde 1972 repre-
senta o título nacional 
conquistado no ano an-
terior. No entanto, não 
se trata de uma decisão 
simples: é um assunto 
que terá que ser deba-
tido dentro do clube. A 
equipe entra em campo 
neste domingo, às 16h, 
contra o Bragantino.

Entre torcedores e 
mesmo internamente 
existem algumas ver-
tentes. Há quem de-
fenda a manutenção 
de uma estrela apenas, 
como algo que já faz 
parte da história do clu-
be e está incorporado 
há 50 anos. Também 
tem quem defenda um 
escudo sem nenhuma 
estrela. Por outro lado, 
tem quem deseja ver o 
escudo do Atlético com 
duas estrelas - o técnico 

Cuca está entre eles.
“Meu sonho era tirar 

essa estrela, colocar ela 
para o lado e colocar 
mais uma aqui. Agora, 
a gente tem duas”, dis-
se o treinador atletica-
no, logo após o triunfo 
por 3 a 2 sobre o Bahia 
na quinta-feira (2), que 
confirmou a conquista.

De acordo com o es-
tatuto social do Atlético, 
a estrela não faz parte 
do escudo. E cabe à di-
retoria a inclusão ou ex-
clusão de símbolos de 
acordo com interesses 
comerciais ou determi-
nações dos regulamen-
tos das competições. Ou 
seja, colocar ou não uma 
nova estrela dependeria 
apenas do presidente 
Sérgio Coelho.

No entanto, pode não 
ser simples. A estrela faz 
parte do escudo de acor-
do com o que está regis-
trado no INPI (Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial). Então, nes-
te caso, para se alterar 
o escudo do clube é ne-
cessária a aprovação do 
conselho deliberativo. 

                                  | FOLHAPRESS
Reprodução

ESCUDO | Torcedor exibe bandeira com duas estrelas

Volante de 38 anos, capitão da equipe, deixa o alviverde após cinco anos

Palmeiras anuncia a 
saída de Felipe Melo

O Palmeiras anunciou 
na tarde deste sábado (4) 
a saída do volante Feli-
pe Melo, 38, do clube. O 
anúncio foi feito por meio 
de uma carta de agradeci-
mento e um vídeo publi-
cados no site oficial.

Felipe Melo chegou ao 
Palmeiras em 2017 e, com 
a camisa alviverde, con-
quistou dois títulos da Li-
bertadores (2020 e 2021), 
um Campeonato Brasilei-
ro (2018), uma Copa do 
Brasil (2020) e um Cam-
peonato Paulista (2020).

Nas duas conquistas 
continentais, o jogador, 
capitão da equipe, foi o 
responsável por levan-
tar a taça de campeão da 
América.

“Em cinco anos houve 
também momentos di-
fíceis, temporadas sem 
títulos, mas sempre com 
intensidade, como é ser 
Palmeiras e como é ser 
Felipe Melo. Realmente a 
sua escolha foi a melhor 
possível quando você de-
cidiu voltar ao Brasil para 
dar sequência à sua ven-
cedora carreira na Euro-
pa. Afinal, um verdadeiro 

campeão reconhece o ou-
tro”, disse o Palmeiras, na 
carta ao jogador.

“Sua saída não marca 
o fim de sua trajetória no 
Palmeiras, mas o início da 
eternização.”

Mauricio Galiotte, pre-
sidente do Palmeiras até 
o dia 15 de dezembro, 
afirmou recentemente 
que o que separava a Feli-
pe Melo do Palmeiras era 
a vontade do atleta de re-

novar por duas tempora-
das — o dirigente acredi-
tava que uma temporada 
era o suficiente. 

Outro fator que culmi-
nou na saída do jogador 
que tinha admiradores 
na torcida do Palmeiras 
foi a proposta do Interna-
cional. De acordo com o 
apuração do UOL Espor-
te, o Colorado está deci-
dido em assinar com o 
experiente jogador e deve 

dar um contrato de dois 
anos a ele.

DIRETOR
Anderson Barros será 

o diretor do Palmeiras 
no início da gestão Leila 
Pereira. Nesta sexta-feira 
(3), a presidenta eleita 
bateu o martelo e optou 
pela continuidade do tra-
balho do diretor de fute-
bol. Leila assume dia 15 
de dezembro.

BRASILEIRÃO

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Arquivo / TodoDia Imagem

SAÍDA | Felipe Melo conquistou duas Libertadores e outros títulos pelo Palmeiras

CRAQUE

Messi: ‘Nunca quis 
ser o melhor jogador’

Lionel Messi venceu a 
Bola de Ouro (Ballon d’Or) 
pela sétima vez em sua 
carreira, premiação da re-
vista France Football que 
elege o melhor jogador 
do mundo anualmente. 
Tradicionalmente, o ven-
cedor do prêmio concede 
uma entrevista exclusiva 
ao veículo que promove 
a premiação, e dessa vez 
não foi diferente.

O craque argentino 
afirmou à revista que ser 
rotulado como o melhor 
jogador de futebol da his-
tória não é algo que lhe 
interessa. Além disso, res-
saltou que ser lembrado 
como um dos melhores 
da história já é suficiente.

“Nunca disse que sou 
o melhor da história nem 
procuro ter essa ideia. 
Para mim, ser conside-
rado um dos melhores 
da história é mais do que 

suficiente. É algo que eu 
jamais imaginei. É algo 
que não me interessa, não 
muda nada ser considera-
do o melhor ou não. E eu 
nunca quis ser”, afirmou o 
camisa 30 do PSG.

Com a conquista recen-
te, Messi viu ser acirrada a 
disputa com Cristiano Ro-
naldo, que levou o prêmio 
cinco vezes e esperava al-
cançar o argentino. O por-
tuguês chegou a endossar 
uma publicação recente 
que criticava o prêmio 
dado ao atleta do PSG, 
que, ainda assim, preferiu 
se esquivar da discussão. 
“Sempre quis me superar 
e não olhar para o que 
os outros faziam. Com o 
Cristiano, mantivemos 
a competição no mes-
mo campeonato durante 
anos. Tem sido maravi-
lhoso e tem nos ajudado a 
crescer.”             | FOLHAPRESS



ESPORTES 16Domingo, 5 de Dezembro de 2021

Título3
Título3
Texto.

FOTO 

Timão continua na luta para conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2022

Corinthians recebe o Grêmio hoje
BRASILEIRÃO

Atual quarto colocado 
no Campeonato Brasi-
leiro, o Corinthians volta 
a campo neste domingo 
(5), contra o Grêmio, na 
Neo Química Arena, às 
16h (de Brasília), pela 37ª 
rodada da competição. 
Uma vitória é fundamen-
tal para seguir sonhando 
com uma vaga direta na 
fase de grupos da Copa 
Libertadores de 2022. O 
time já garantiu lugar no 
torneio continental, mas 
ainda pode ter de dispu-
tar o mata-mata prévio.

O maior trunfo para 
que o clube alvinegro 
carimbe de vez sua par-
ticipação na Libertado-
res é a sua campanha 
em casa. Desde a derrota 
por 3 a 1 diante do Fla-
mengo em 1º de agosto, 
o Corinthians não sabe o 
que é perder sob os seus 
domínios.

São 11 jogos desde o 
revés diante dos cariocas. 
De lá para cá, o time con-
quistou nove vitórias e 
teve dois empates, diante 
de Juventude e Améri-

ca-MG, em sequência, e 
ambos por 1 a 1. Depois, 
emendou mais sete vitó-
rias seguidas. 

Ao todo, nas 11 parti-
das, são 19 gols a favor 
e apenas sete sofridos, 
média de menos de um 
gol levado por jogo. 
Como comparação, nos 
últimos oito jogos fora 
de casa, o Corinthians 
perdeu cinco e empa-
tou três. A última vitória 
como visitante foi no dia 
28 de agosto, justamente 
contra o Grêmio. 

E para o reencontro 
com o time gaúcho, ago-
ra em casa, o Corinthians 
pode ter a volta de um 
dos jogadores que mais 
contribuíram para essa 
sequência invicta: trata-
-se de Giuliano, que se re-
cupera de lesão na coxa e 
avançou em treinos com 
o grupo na quinta (22).

O camisa 11 é um dos 
jogadores mais impor-
tantes do elenco alvi-
negro. Sem a mesma 
badalação dos outros 
reforços, Giuliano con-
tribuiu já com três gols 
para a campanha do 
Corinthians neste ano. 

Além disso, distribuiu 
mais três assistências 
para seus companheiros.

Aos 31 anos, o meia usa 
a habilidade para se des-
vencilhar da marcação 
adversária, acertando 
67% dos dribles tenta-
dos. E também apresen-
ta um alto percentual de 
acerto nos passes, sendo 
87% dos passes certos no 
campo dos adversários.

Mesmo que ele não 
possa começar jogan-
do, já que está voltando 
agora a ficar à disposi-
ção, Sylvinho deverá ter 
desde o início contra o 
Grêmio Renato Augusto 
e Róger Guedes. Recu-
perado de lesão, Willian 
está de volta à lista de 
relacionados, e também 
pode ser titular.

ÚLTIMO JOGO
Depois do Grêmio, o 

Corinthians encerra sua 
participação no Brasilei-
ro de 2021 em Caxias do 
Sul, diante do Juventude, 
no dia 9. 

Se vencer as duas par-
tidas, garante vaga na 
fase de grupos da Liber-
tadores do ano que vem, 

principal objetivo da 
equipe nesta temporada. 
Mas Sylvinho não tem só 
boas notícias para o due-
lo diante do Grêmio. Fag-
ner está suspenso pelo 
acúmulo de cartões ama-
relos. Du Queiroz, que 
substituiu o titular diante 

do São Paulo no Morum-
bi e não fez boa partida, 
disputa a titularidade 
com João Pedro O volan-
te Gabriel também está 
suspenso. Como Cantil-
lo segue fora por lesão 
na coxa direita, Xavier e 
Roni aparecem para bri-

gar pela vaga de Gabriel.
O Grêmio, por sua vez, 

chega embalado para 
tentar ainda escapar do 
rebaixamento após ter 
vencido o São Paulo por 
3 a 0 na quinta. A equipe 
tricolor é a 18ª colocada e 
soma 39 pontos. 

THIAGO BRAGA
FOLHAPRESS

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

PREPARAÇÃO | Renato Augusto, que deverá jogar hoje, durante treinamento ontem

GP DA ARÁBIA

Verstappen bate no fim, e Hamilton faz a pole
O dia foi de caos para 

Max Verstappen (Red 
Bull) no treino classifi-
catório do GP da Arábia 
Saudita, realizado na tar-
de deste sábado (4). O ho-
landês, que briga com Le-
wis Hamilton (Mercedes) 
pelo título da temporada 
da Fórmula 1 e superava 

o tempo do rival no Q3, 
bateu na última curva e 
perdeu a pole position 
para o britânico.

De quebra, o jovem de 
24 anos viu Valtteri Bottas 
(Mercedes) ficar atrás do 
parceiro de equipe e vai 
largar na 3ª posição.

A etapa foi marcada 

pela alternância de líde-
res durante as três sessões 
- ao menos cinco pilotos 
chegaram a ficar no topo. 
Além do holandês, Carlos 
Sainz (Ferrari) foi outro 
que chegou a tocar nos 
muros de Jeddah. 

Pouco antes de a sessão 
começar, a FIA anunciou 

que Hamilton não será 
punido por dois proble-
mas ocorridos no treino 
livre. O britânico virou 
alvo dos comissários por, 
supostamente, não ter 
respeitado uma bandei-
ra amarela e por impedir 
Nikita Mazepin de conti-
nuar uma volta.

Reprodução

GRID | Holandês Max Verstappen bateu na última curva
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