
Novo sistema de Rádio Comunicação da corporação, em fase de testes até o fim de janeiro, inclui equipamento 
que poderá ser acionado por agentes para gravar abordagens, além de permitir registro digital de ocorrências P4

Guarda de Americana vai usar 
câmeras acopladas ao uniforme
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Divulgação

VILÃO DA VEZ | Pernilongos infestam vários bairros de Americana; veja dicas  para amenizar problema

Infernal
Americana sofre 
com infestação de 
pernilongos, e procura 
por inseticida cresce 
50%; prefeitura admite 
alta nas queixas e diz que 
analisa o que fazer   P3

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
abriu nesta quarta-feira as inscrições para o concurso pú-
blico que vai selecionar recenseadores e agentes censitá-
rios para trabalho temporário no Censo Demográfico 2022. 
Ao todo, serão 3,4 mil vagas na região de Campinas. As ci-
dades de Sumaré, Americana e Hortolândia estão entre as 
cinco na região que oferecerão o maior número de vagas: 
269, 244 e 208, respectivamente.

Concurso do IBGE abre 3,4 mil 
vagas temporárias na região

Cidades05

Americana vai 
aplicar 3ª dose 
na população 
de rua na terça

Cidades05

Novo centro da 
Americanas em 
Hortolândia abre 
1,2 mil empregos

Cidades06

Brasil + Mundo07

Na véspera de a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) aprovar a 
vacinação contra a Covid-19 
de crianças de 5 a 11 anos, 
o governo Jair Bolsonaro 
(PL) ainda não tem em mãos 
as doses específicas para 
esse grupo. Mesmo com a 
decisão da agência, os mais 
jovens não poderão ser ime-
diatamente imunizados. O 
limite para responder ao pe-
dido feito pela Pfizer se en-
cerra em 24 de dezembro, 
mas o órgão regulador vai 
anunciar nesta quinta-feira 
(16) que aprovou ampliar o 
público-alvo da vacina no 
Brasil.

Vacina acima 
de 5 anos 
deve ter aval 

ELE VOLTOU | Ídolo da Fiel, volante é novo reforço do Corinthians

Cidades06

Uma dentista levou um tiro 
na boca durante uma tenta-
tiva de assalto, no Jardim 
Amanda, em Hortolândia. Ela 
foi abordada em um cruza-
mento, mas reagiu aceleran-
do o carro, quando o bandido 
atirou e fugiu. Até ontem, ela 
estava internada, em obser-
vação.

Dentista leva 
tiro na boca 
em assalto

Divulgação  / Corinthians

Corinthians
acerta retorno
de Paulinho

Esportes16

Ciro é alvo da PF por 
suposta propina

Ele e o irmão, Cid Gomes, são 
acusados; presidenciável vê 

‘uso político’ e ataca Bolsonaro

Brasil + Mundo08
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26°

20°
Pancadas de 
chuva

CLIMA NA RMC

Não tenho 
mais dúvida de 
que Bolsonaro 
transformou 
o Brasil num 
Estado Policial

CIRO GOMES 
Sobre a ação da PF em sua 
residência ontem

+ 0,43%88

Dólar Com.
+ 0,25%
R$ 5,708

Euro
+ 0,39%
R$ 6,432

Bovespa
+ 0,15%
106.919 pontos

ECONOMIA

Mega Sena

Quina

Federal

04 - 11 - 19 - 25 - 37 - 55

Concurso 2.438 | 15/12/2021

Concurso 5.731 | 15/12/2021

29- 45 - 56 - 60- 77

1º Prêmio 083519
2º Prêmio 025194
3º Prêmio 081431
4º Prêmio 075656
5º Prêmio 094492

Concurso 5.621 | 11/12/2021

Número Bilhete

SUA SORTE

Esta edição tem 16 páginas

IS
SN

 18
07

-9
50

4
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TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Americana

Adelaide da Silva Canagusto
Faleceu ontem aos 67 anos. Era divorciada e deixa a filha Loraine. 

Foi sepultada no Cemitério Parque Gramado. 
(Funerária Bom Pastor)

Divulgação / Nasa

COROA SOLAR | A sonda espacial Parker Solar Probe, da Nasa, voou pela 
primeira vez na atmosfera superior do Sol e captou amostras de partículas.

IMAGEM DO DIA

O teatro eleitoral Ministérios incompetentes

A viabilidade de um pro-
tagonista da política é um 
processo que abrange um 
conjunto de variáveis: o 
discurso, a história, as con-
dições em que se desenvol-
ve a cena política, a econo-
mia, acidentes e incidentes 
envolvendo os atores, os 
dramas, angústias e expec-
tativas das populações, os 
apoios e desapoios e, so-
bretudo, a esperança por 
ele encarnada.

Por isso mesmo, os ce-
nários projetados para o 
amanhã são bastante ne-
bulosos, mesmo se even-
tos planejados estiverem 
de acordo com a liturgia da 
política em tempos eleito-
rais. É tarefa das mais espi-
nhosas prever o sucesso ou 
o insucesso de candidatos, 
ainda mais quando se vive 
em um país que oscila na 
gangorra, subindo e des-
cendo, andando de lado 
como caranguejo. E, para 
obscurecer mais ainda a 
visão, o Senhor Imponde-
rável costuma nos fazer 
visitas surpreendentes, en-

A divulgação da in-
flação mês a mês (IPCA 
Acumulado em 12 meses) 
a partir de janeiro de 2015 
já demonstra que Pau-
lo Guedes é pior do que 
o ex-ministro Mantega, 
pois em novembro últi-
mo presenteou-nos com 
uma inflação de 10,74%, 
após uma escalada assus-
tadora a partir de maio de 
2020. Mantega teve seu 
pior momento em janei-
ro de 2016, com inflação 
de 10,71%. A sorte do Bra-
sil é que entre essas duas 
equipes incompetentes 
houve Henrique Meirel-
les que estabilizou a Eco-
nomia do país. Meirelles 
já havia salvado o gover-
no de Lula antes. PG rece-
beu carta branca para pri-
vatizar estatais, promover 
reformas necessárias no 
Estado e na política, es-
timular a competição 
para baixar preços, es-
pecialmente do diesel, 
e melhorar a eficiência. 
Ainda criaria milhões de 
postos de trabalho. Em 
seu discurso delirante, 
Bolsonaro levaria água ao 
Nordeste com a tecnolo-
gia dos dessalinizadores 
israelenses.

Rapidamente o Brasil 
percebeu que fora enga-
nado, o presidente não 
era o militar típico que lê 
muitos livros militares e 
dos problemas brasilei-
ros, e o que o presiden-
te leu, certamente não 
entendeu! Da mesma 
forma, seu ministro, que 
alega ter lido Keynes no 
original, também parece 
não ter aprendido nada 
de política de estado. 
Todos os seus projetos 
naufragaram no lança-
mento. O que ambos se 

GAUDÊNCIO TORQUATO MARIO EUGENIO SATURNO
JORNALISTA, PROFESSOR E 
CONSULTOR POLÍTICO

TECNOLOGISTA SÊNIOR 
DO INPE

tornando o caldo de uns, 
esquentando a água fria de 
outros, tornando possível 
o que se dava como im-
possível. Vejamos o estado 
da economia. A opinião 
unânime de economistas 
e consultores é que a infla-
ção logo, logo, baterá nos 
dois dígitos, prevendo-se 
um refluxo das atividades 
produtivas e até com via-
bilidade de uma recessão. 
Quem sofrerá mais nessa 

paisagem de desolação? 
Os mais carentes, que sen-
tirão o peso da inflação 
nos alimentos, na vida co-
tidiana. As massas da base 
da pirâmide serão as mais 
castigadas.

E o que dirão os prota-
gonistas: os da oposição, 
como a senadora Simone 
Tebet, que acaba se lançar 
candidata à presidência 
da República, Ciro Gomes, 
Sérgio Moro, Lula, entre 
outros, dirão que o culpa-
do é o presidente Jair. Os 
setores médios saberão 
distinguir a linha tênue 
que separa a mentira da 
verdade, mas as massas 
poderão, até, esquecer de 

quem será a culpa se so-
brar uma graninha para 
comprar comida. Basta se-
rem recompensadas pelo 
auxílio-Brasil.

O fato é que os protago-
nistas usarão suas habili-
dades para que os discur-
sos sejam mais aceitáveis 
que as promessas dos ad-
versários. Alguns estarão 
relendo os preceitos de 
Maquiavel ou relendo o 
Breviário dos Políticos, do 
cardeal Mazarino, com sua 
sequência de sentenças 
anárquicas: “Simula & Dis-
simula”.

A manipulação chegará 
aos píncaros. Ex-conde-
nados falarão de sua ino-
cência e da forma torpe 
como foram condenados. 
Um candidato, apontado 
como culpado pelo caos 
reinante no país, será 
endeusado por simpati-
zantes por representar o 
Santo Guerreiro contra o 
dragão da maldade. O gru-
po da terceira via pregará a 
união dos brasileiros con-
tra a radicalização dos po-
los extremos.

Quem levará a melhor 
nessa contenda? Aquele 
que melhor puder admi-
nistrar a máxima de Ortega 
y Gasset: “O homem é o 
homem e a sua circuns-
tância”. E se acontecer 
mais uma visita do Senhor 
Imponderável da Política? 
Nesse caso, uma trovoada 
de surpresas nos aguarda. 

Os cenários 
projetados para 
o amanhã são 

bastante nebulosos

mostram competentes é 
em dar desculpas e achar 
culpados. Algumas mu-
danças que esse governo 
estulto promoveu são 
completamente inúteis, 
mas que causaram um 
dano gigantesco, como 
a mudança dos endere-
ços de internet. Antes, 
cada ministério seguia a 
lógica internacional, por 
exemplo, economia.gov.
br ou saúde.gov.br. Mas 
estas “iminências trági-
cas” mudaram para gov.
br/economia e gov.br/
saude, sem manter as su-
bestruturas e, o pior, sem 
atualizar as milhares de 
instruções para operacio-
nalizar os serviços pres-
tados pelo Estado Brasi-
leiro. Incompetência das 
incompetências! Tive o 
azar de precisar de servi-
ços online da Previdência 
e da Receita Federal. Ina-
creditável a estupidez dos 
sites dessas instituições. 
Deveriam perguntar ao 
INPE como resolver. Fico 
imaginando quantos mi-
lhões de reais serão gas-
tos para deixar tudo ope-
racional...

Na Previdência, tive 
que reclamar na Ouvido-
ria para ter orientações 
que resolvessem meu 
problema, aliás, que era 
muito simples, apenas 
contar o tempo de serviço 
que tenho ali. Na Receita 
Federal, a situação é dan-
tesca: sistema de senhas 
complicado, orientações 
confusas, procedimentos 
e sistema ineficientes.

Quanto ao “know how” 
israelense e os empregos 
para os brasileiros, em 28 
de maio de 2019, escrevi 
ao presidente sugerindo 
que procurasse os cien-
tistas brasileiros para ex-
plicarem o problema da 
seca no Nordeste e, uma 
vez que a melhor solução 
é utilização de cisternas, 
que criasse frentes de 
trabalho para fabricar 
milhões delas, a começar 
por lá. Bolsonaro é limi-
tado, mas alicia muitos 
congressistas para sua 
pauta despatriota.
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Americana vive infestação de 
pernilongos e supermercados relatam 
aumento de 50% na procura por venenoHaja inseticida

MEIO AMBIENTE

Aerossol, de colocar na 
tomada ou os de queimar: 
não importa o tipo do in-
seticida, o que estiver dis-
ponível está sendo levado 
em estabelecimentos de 
Americana. A corrida atrás 
de venenos contra perni-
longos aumentou ao me-
nos 50% desde o fim de 
semana, conforme estima-
tivas dos supermercados 
ouvidos nesta quarta-feira 
pelo TODODIA. 

A reclamação dos clien-
tes sobre a situação da in-
festação em alguns bairros 
se tornou frequente, como 
pontua a assistente de 
atendimento Juliana Anjo, 
do Supermercado São Vi-
cente. Eles têm preferido 
os inseticidas que são libe-
rados ao ficar na tomada. 
Mas, na falta destes, os de 
demais tipos também são 
levados, até mesmo em 
quantidade.

O mesmo foi notado 
no Supermercado Pague 
Menos, como informou a 
recepcionista Débora Ca-
mero. Enquanto conver-
sava com a reportagem, o 
produto era comprado em 
dois de três caixas, tam-
bém com cliente levando 
duas unidades. 

Por enquanto não há 
desabastecimento do pro-
duto e nem quantidade 
extrato das vendas, mas, 
nos dois locais, a estima-
tiva é de uma procura ao 
menos 50% maior do que 
o normal, sobretudo nos 
últimos três dias. 

“Abrimos o guarda-rou-
pa e saem revoadas de per-
nilongos. Usamos insetici-
das, todo tipo de aparelho 
com citronela, mas nada 
faz efeito. Os vizinhos tam-
bém têm reclamado muito 
da quantidade”, ilustra a 
professora Waldirene Dias, 
que afirma que o proble-
ma ocorre há cerca de dois 
meses no Nova Carioba.

Apesar das reclama-
ções dos moradores, eles 
afirmam que não houve 
providências por parte da 
prefeitura, como vistorias.

Na Vila Santa Maria, nas 
proximidades do São Do-
mingos, a infestação co-
meçou há duas semanas, 
como explica a moradora 
Laisy Ferreira. “Comecei 
a usar repelente, mas não 
adianta, nem citronela. 
Acumula bastante. Não 
pode deixar as portas aber-
tas, e mesmo com elas 
fechadas, os pernilongos 
entram. Só adiantou mos-
quiteiro em cima da cama, 
mas são nuvens de perni-
longos”.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Prefeitura admite infestação e diz avaliar solução
A Prefeitura de Ame-

ricana informou ontem 
que no município não 
existe nenhuma ação 
específica para com-
bate ao pernilongo co-
mum, apenas contra 
o Aedes aegypti, trans-
missor da dengue. “O 
período atual é propício 
à proliferação de mos-
quitos, sendo o perni-
longo comum em maior 
quantidade, isto devido 
à ocorrência de chuvas 
e às altas temperaturas 

típicas da primavera/
verão”, justificou a ad-
ministração.

No entanto, a prefei-
tura reconheceu uma 
alta  nas reclamações. 
“De fato, nas últimas 
semanas a Unidade de 
Vigilância em Saúde 
(Uvisa) recebeu uma 
grande quantidade de 
reclamações sobre a 
presença de pernilon-
gos nos imóveis. A Uvi-
sa está em contato com 
diversas instituições, 

a fim de obter orienta-
ções técnicas quanto 
ao combate, visto que 
por se tratar de espécie 
sem importância médi-
co-sanitária, não existe 
nenhum programa es-
pecífico para sua elimi-
nação nos centros urba-
nos”. O município ainda 
informou que “o setor 
está avaliando, junta-
mente com a Secretaria 
de Meio Ambiente, qual 
ação técnica poderá ser 
empregada num curto 

espaço de tempo para 
minimizar o problema”. 
“Os técnicos das duas 
pastas estão estudan-
do quais medidas po-
derão ser empregadas 
em curto prazo, para 
minimizar o impacto 
das infestações. Po-
rém, ainda está sendo 
definida qual a melhor 
estratégia técnica que 
poderá ser utilizada nas 
regiões mais atingidas”, 
concluiu.    

 | DZ

Arte:: Folhapress

A situação chegou a pon-
to de pedidos de providên-
cias na Câmara. Fernando 
da Farmácia (PTB) proto-
colou indicação em que 
pede ao Executivo serviço 
de pulverização para con-
ter a proliferação de mos-
quitos e pernilongos nos 
bairros Parque Nova Ca-
rioba e Residencial Jagua-
ri. Lucas Leoncine (PSDB) 
também protocolou re-
querimento no qual relata 
ter sido procurado por mo-
radores de várias regiões 
– como Jardim Ipiranga, 
Cordenonsi, Vila Carioba, 
São Manoel, Jardim da Paz 
e Parque Gramado, com as 
mesmas reclamações de 
infestação de pernilongos.
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OLHOS BEM ABERTOS

IPVA PARCELADO

Depois barrar na Justiça uma audiência pública do 
Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de 
Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campi-
nas) para tratar projeto da instalação de uma Central 
de Tratamento de Resíduos Sólidos, no início da 
semana, em Nova Odessa, a  Câmara de Sumaré apro-
vou ontem (foto), em regime de urgência, a criação de 
uma “Frente Parlamentar” para acompanhamento do 
caso. Cinco vereadores serão escalados para acompa-
nhar as ações do Consimares em relação ao projeto. 
Os vereadores de Sumaré argumentam que não 
estaria havendo devida  publicidade de audiências 
públicas e demais atos necessários à transparência do 
projeto. Há um clima tenso no ar.

Em sessão extraordinária nesta quarta (15), a Assembleia 
Legislativa aprovou o projeto de lei de Doria, que aumenta o 
parcelamento do IPVA para até cinco vezes em 2022. O projeto 
também isenta deficientes e pessoas com transtorno do 
espectro autista, de grau moderado, grave ou gravíssimo, do 
pagamento do imposto. De acordo com o governo, a ampliação 
do parcelamento do IPVA é necessária pois, no último ano, os 
carros usados se supervalorizaram, encarecendo o imposto. A 
alíquota continua a mesma, de 4% sobre o preço de mercado 
dos automóveis.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Dispositivo é parte de um novo sistema digital de rádio da corporação

Guarda vai  usar câmeras 
acopladas ao uniforme

A Gama (Guarda Mu-
nicipal de Americana) 
está prestes a adotar uma 
nova tecnologia em Rá-
dio Comunicação, que 
além de facilitar o re-
gistro de ocorrências de 
forma digital, inclui uma 
câmera acoplada ao uni-
forme dos agentes – si-
milar aos equipamentos 
já utilizados por parte da 
Polícia Militar (PM) no 
estado de São Paulo.

Segundo a direção da 
corporação, patrulheiros 
da Gama iniciaram esta 
semana os testes dos equi-
pamentos, que deverão 
se estender durante todo 
o mês de janeiro. Após o 
período de testes, cada 
equipe contará com um 
dispositivo.

O novo dispositivo con-
ta com acesso wi-fi à in-
ternet e tecnologia 4G, 
que permitirá  lavrar o 
Boletim de Ocorrência de 
forma Digital, com a pos-
sibilidade de anexar ima-
gens, tudo sincronizado 
ao Controle de Operações 
da Gama, que posterior-
mente poderá ser requisi-
tado pelo solicitante atra-
vés da plataforma “1Doc”, 

já utilizada pela Prefeitura 
de Americana.

Além do sistema de rá-
dio comunicação, consul-
ta de pessoas e veículo, o 
dispositivo ainda conta 
com uma câmera que fica 
acoplada ao uniforme do 
GCM.

O equipamento não é 
retransmitido simulta-
neamente e seus arquivos 
são descarregados so-
mente por computadores 
autorizados.

O dispositivo possui 
captura de som e os guar-

das serão orientados a 
ligar o equipamento de 
filmagem nas abordagens 
e operações.

Segundo a Gama, a uti-
lização da câmera busca 
“garantir transparência 
e segurança nos atendi-
mentos tanto para o pa-
trulheiro, quanto para a 
população”.

“É a tecnologia chegan-
do na corporação, dando 
melhores condições de 
trabalho para o agente, 
além de agilidade na in-
formação, da sustentabi-

lidade com a economia 
de papel, seguindo o pro-
grama Americana Inteli-
gente”, destacou o Diretor 
Comandante da Gama, 
Marco Aurélio, referindo-
-se ao programa implan-
tado na administração 
para digitalização dos pro-
cessos internos.

Ainda de acordo com a 
Gama, será uma substitui-
ção dos rádios analógicos 
já ultizados que são de 
uma empresa de locação – 
portanto não haverá cus-
tos adicionais.

AMERICANA

DA REDAÇÃO
AMERICANA

NOVOS EQUIPAMENTOS | Sistema começou a ser testado esta semana pela Gama 

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Prefeitura assina novo contrato 
para 61 vagas via ‘bolsa creche’

A Prefeitura de Santa 
Bárbara d’Oeste assi-
nou contrato de aproxi-
madamente R$ 413 mil 
com a Floco de Neve 
Educação Infantil, loca-
lizada no Centro, para 
a abertura de 61 vagas 
destinadas à alunos da 
educação infantil. 

O convênio foi firma-
do nesta terça-feira (14) 
e publicado no Diário 
Oficial do Município.

De acordo com o do-
cumento, as vagas são 
para o próximo ano le-
tivo. A Floco de Neve 
atende crianças de um a 
5 anos de idade.

No início do mês pas-
sado, a Prefeitura já ha-
via garantido 92 novas 
vagas, ao custo de R$ 623 
mil, em parceria firmada 
com a Amev (Associação 

Assistencial para Melho-
ria de Vida), localizada 
no bairro Vista Alegre. 
A associação funciona 
na cidade desde 2004 e 
administra a creche “Re-
canto da Criança”, volta-
da ao atendimento inte-
gral de crianças com até 
5 anos e 11 meses,  além 
de projetos para fortale-
cimento de vínculos fa-
miliares e comunitários 
para adolescentes de até 
15 anos.

De acordo com a Pre-
feitura, as vagas são para 
o próximo ano letivo.

A Secretaria de Educa-
ção afirma que a cidade 
não possui déficit de va-
gas e os novos contratos 
assinados pela prefeitu-
ra são para ampliação 
do serviço.

Em agosto, a Câmara 
aprovou a ampliação do 
“bolsa creche” – progra-
ma destinado à oferta 

de vagas na Educação 
Infantil –, autorizando 
o Executivo firmar con-
vênios com entidades 
filantrópicas e escolas 
particulares.

Na prática, crianças 
que não consegue vaga 
na rede pública de en-
sino são realocadas nes-
sas instituições.

O número de bolsas 
passou de 1.400 para 
1.900, como do planeja-
mento da Secretaria de 
Educação para adequar 
a oferta.

A última unidade de 
educação infantil inau-
gurada na cidade foi a 
creche Professor Claiton 
de Oliveira, em feverei-
ro deste ano, no bairro 
Dona Regina. 

Santa Bárbara gas-
ta anualmente R$ 73, 1 
milhões na Educação 
Infantil, sendo R$ 884,66 
mensais por aluno.

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Divulgação

AMERICANA

Juiz nega liberdade a casal 
acusado pela morte de motoboy

O juiz da Vara do Júri 
e Execução Criminal de 
Americana, Wendell Lo-
pes Barbosa de Souza, 
negou um pedido de 
liberdade provisória e 
manteve a prisão preven-
tiva de William Ricardo 
Pereira Semião, o “Bar-
ba”, e de Fátima Roberta 
Galo Leite, acusados pelo 
assassinato do motoboy 
Marco Roberto Bernar-
do Leite, de 52 anos, em 
maio deste ano, no Par-
que Novo Mundo, em 
Americana. Ambos estão 
presos desde agosto.

Barba é apontado como 
autor do homicídio e Fá-
tima, que era casada com 
a vítima, é suspeita de ser 
a mandante do crime. Ela 
nega envolvimento, mas 
confirma que manteve 
um relacionamento ex-
traconjugal por três anos 
com o acusado.

Na decisão, proferida 
nesta quarta-feira (15), 

o magistrado entendeu 
que, uma vez solto, Bar-
ba poderia fugir. “Por ora, 
não é possível acolher o 
pedido de liberdade pro-
visória, sendo necessária 
a mantença do réu pre-
so para conveniência da 
instrução criminal, haja 
vista a sua tentativa de 
se homiziar em endereço 
diverso de sua residência 
após o cometimento do 
crime. Tudo a demonstrar 
que poderá intentar fuga 
uma vez solto”, justifica o 
juiz.

O CRIME
Na madrugada do dia 

22 de maio, Barba inva-
diu a casa onde o moto-
boy morava com Fátima, 
então casada com Marco 
Roberto, e, depois de en-
trar em confronto com a 
vítima, matou o motoboy 
com golpes de faca.

De início, a suspeita era 
que Barba havia invadido 

a residência para roubar 
o casal e que o crime se 
tratava de um latrocínio 
(roubo seguido de morte).

Testemunhas afirmam 
que o acusado limpa-
va a calçada da vítima 
e que ambos haviam se 
desentendido e trocado 
ameaças dias antes do 
assassinato.

Ele ficou foragido por 
aproximadamente três 
meses até ser preso em 
Igaraçu do Tietê, na região 
de Jaú, após ser abordado 
em um patrulhamento e 
os policiais constatarem 
que havia um mandato 
de prisão expedido em 
Americana. Dias depois 
Fátima também teve a 
prisão decretada.  Ainda 
não há definida para o 
julgamento da dupla e de 
um terceiro suspeito, acu-
sado de ter ajudado Barba 
a pular o muro da casa de 
Marco Roberto. 

                       | RENATO PEREIRA
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Entre as cidades da região de Campinas, Sumaré, Americana e Hortolândia têm 721 oportunidades para o Censo

Concurso do IBGE abre 3,4 mil vagas
TRABALHO TEMPORÁRIO

O IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística) abriu nesta 
quarta-feira (15) as ins-
crições para o concurso 
público que vai sele-
cionar recenseadores e 
agentes censitários para 
trabalho temporário 
no Censo Demográfico 
2022. Ao todo, serão 3,4 
mil vagas na região de 
Campinas. As cidades 
de Sumaré, Americana e 
Hortolândia estão entre 
as cinco na região que 
oferecerão o maior nú-
mero de vagas: 269, 244 
e 208, respectivamente.

Em Sumaré são 242 
vagas para recenseador, 
23 para agente censitário 
supervisor (ACS) e quatro 
vagas para agente censi-
tário municipal (ACM).

Americana contará 
com 218 vagas para re-
censeador, 21 para ACS, 
três para ACM e outras 
duas para agente censi-

tário de administração e 
informática (ACAI).

Já para Hortolândia se-
rão contratados 187 re-
censeadores, 16 agentes 
censitários supervisores, 
três agentes censitários 
municipais e dois de 
agentes de administração 
e informática.

Os salários mensais 
variam de R$ 1,7 mil 
(ACS e ACAI) a R$ 2,1 
mil (ACM). Os recensea-
dores, responsáveis pela 
aplicação do questioná-
rio do censo nos domicí-
lios, serão remunerados 
de acordo com a produ-
ção. A carga horária da 
função é de 25 horas se-
manais. Os contratos de 
trabalho são de 30 dias, 
prorrogáveis de acordo 
com a demanda de tra-
balho em cada região.

INSCRIÇÕES
O prazo para as inscri-

ções vai até 16h do pró-
ximo dia 29 de dezembro.  
A taxa de inscrição para 
o processo seletivo tam-

bém varia de acordo com 
o cargo escolhido: são de 
R$ 44 (ACAI), R$ 57,50 (re-
censeadores) e R$ 60,50 
(ACS e ACM). 

A elaboração e aplica-
ção da prova será realiza-
da pela FGV (Fundação 
Getúlio Vargas ) e as ins-
crições podem ser feitas 
pelo site da FGV Conheci-
mento, em www.conheci-
mento.fgv.br/concursos/
ibgepss21.

As provas serão aplica-
das no dia 27 de março 
de 2022 nos municípios 
onde há vagas abertas. 
No período da manhã 
acontece a seleção para 
recenseadores, que exi-
ge ensino fundamental 
completo. Já as outras 
funções, para candidatos 
com ensino médio com-
pleto, serão realizadas no 
período da tarde.

As provas contaram 
com 50 questões de múl-
tipla escolha. No teste 
para recenseador serão 
10 questões de Língua 
Portuguesa, 10 de mate-

RENATO PEREIRA
REGIÃO

CENSO | Recenseadores do levantamento de 2020, o último realizado no Brasil

mática, cinco sobre ética 
no serviço público e 25 
de conhecimentos técni-
cos, com duração de três 
horas.

Para as outras vagas 
serão 10 questões de Lín-
gua Portuguesa, 10 de 
raciocínio lógico, 15 de 

noções de administração 
e situações gerenciais, 20 
de conhecimentos téc-
nicos e cinco de ética no 
serviço público. 

O levantamento de da-
dos do Censo Demográ-
fico é realizado a cada 10 
anos e as informações 

coletadas traçam um per-
fil da população do país 
e são usadas para funda-
mentar e desenvolver po-
líticas públicas alinhadas 
com a necessidade dos 
brasileiros. A pesquisa vi-
nha sendo adiada desde 
2020.

Divulgação

COVID-19

Americana anuncia força-tarefa 
para 3ª dose na população de rua

Americana vai promo-
ver, na próxima terça-feira 
(21), mais uma força-tare-
fa para vacinar a popula-
ção de rua com a dose de 
reforço contra a Covid-19.

A estratégia foi debatida 
nesta quarta-feira (15) por 
representantes do Comitê 
Intersetorial do Programa 
de Atenção à População 
em Situação de Rua, coor-
denado pela Secretaria de 
Assistência Social e Direi-
tos Humanos da Prefeitu-
ra de Americana. No en-
contro, na sede do CREAS 
(Centro de Referência Es-
pecializado da Assistência 
Social), ficou definido que 
a ação será na terça, a par-
tir das 13h, no salão social 
da igreja Presbiteriana, 
na Rua Sete de Setembro 
esquina com a Rua 12 de 
Novembro, no Centro.

Segundo a prefeitura, 
será uma ação conjun-
ta entre as Secretarias de 
Saúde e de Assistência So-
cial e Direitos Humanos, 
Serviço Especializado de 
Abordagem Social (SEAS), 
Defesa Civil, Gama (Guar-
da Municipal de Ameri-
cana), Associação Vinde à 
Luz, Projeto Cara Limpa, 
e demais organizações da 
Rede Rua.

“Novamente estaremos 

fazendo uma força-tarefa 
em Americana para a va-
cinação contra Covid-19 
entre a população em si-
tuação de rua, para que 
possam receber o imuni-
zante e completar a dose 
restante. Essa população 
já está sendo comunicada 
sobre a vacinação pelas 
as equipes do SEAS e da 
Gama, para que possa-
mos alcançar os objetivos 
da cobertura vacinal. Em 
janeiro, as equipes vão às 
ruas para proceder outra 
etapa de vacinação, caso 
haja necessidade”, expli-
cou a secretária de Assis-
tência Social e Direitos 
Humanos, Juliani Hellen 
Munhoz Fernandes.

“Esta é uma ação que 
requer muita organiza-

ção e logística, pois é um 
público itinerante, cujas 
dificuldades aos profis-
sionais são maiores pelas 
características da rotina 
dessas pessoas; mas esta-
mos unindo esforços para 
que sejam todos muito 
bem acolhidos, atendidos 
e imunizados adequada-
mente”, comentou a coor-
denadora da Vigilância 
Epidemiológica, enfer-
meira Carla Brito. 

Uma nova etapa de va-
cinação junto à popula-
ção de rua está prevista 
para 12 de janeiro, a partir 
das 10h, com o trabalho 
de vacinação nas ruas.

Em julho, a ação já ha-
via sido feita para as doses 
iniciais da vacina. 

                              | DA REDAÇÂO

IMUNIZAÇÃO | Força-tarefa vai aplicar doses na terça 

Prefeitura de Americana  / Divulgação A Prefeitura de Nova 
Odessa encerrou nesta 
quarta-feira (15) o prazo 
de adesão dos contribuin-
tes inadimplentes ao Re-
fisNO (Programa de Re-
cuperação Fiscal de Nova 
Odessa). Segundo a Secre-
taria de Finanças, o térmi-
no do programa ocorreu 
porque o limite de remis-
sões e isenções previstos 
na LOA (Lei Orçamentária 
Anual) para este exercício 
foi atingido com as rene-
gociações já firmadas.

Levantamento prelimi-
nar da pasta aponta que 
o RefisNO atraiu 1.980 
contribuintes à Central 
de Atendimentos do Paço, 
dos quais 1.733 fecharam 
a renegociação de seus 
débitos. As renegocia-
ções culminaram numa 
recuperação de cerca de 
R$ 10 milhões aos cofres 
públicos, a maior parte 
paga parceladamente (um 
terço do valor foi pago à 
vista).

“Foi válido, principal-
mente levando-se em 
conta que o programa 
anterior, de 2019, teve 
cerca de R$ 5 milhões re-
negociados”, comentou 
o secretário de Finanças, 
Brauner Feliciano.

                                | DA REDAÇÂO

Refis termina 
com R$ 10 mi 
renegociados

NOVA ODESSA“SONHO LINDO” NA TV TODODIA

Programa aborda hoje a 
violência contra mulher

O programa “Sonho 
Lindo”, da TV TodoDia 
(canal 14.1 digital), abor-
da o tema da violência 
contra mulher. A apre-
sentadora Sílvia Cruz 
entrevista nesta quinta-
-feira (16), às 20h, a ad-
vogada criminalista Gio-
vana Muniz, especialista 
em criminologia, Direito 
Penal e Processo Penal. 
Ela também é integrante 
voluntária de um projeto 
internacional chamado 
“Justiceiras”, o qual exerce 
a função de advogada em 
defesa das mulheres.

Além disso, Giovana 
recentemente foi home-
nageada e recebeu o seu 
prêmio de destaque pro-
fissional, na categoria 
Diamante, em atuação 
na Defesa do Direito das 
Mulheres.

O prêmio foi recebido  
das mãos da apresenta-
dora Sílvia Cruz, que este-
ve presente no evento da 
premiação.

Nas redes sociais da ad-
vogada, Giovana fez um 
agradecimento em espe-
cial à sua mãe.

Segundo a especialista,  
sua mãe foi vítima de vio-
lência até mesmo quan-
do estava grávida dela. 
“Hoje, diante de tudo que 
já vivi e vi, como advoga-

da criminalista, dedico 
parte do meu tempo a 
ajudar e ouvir mulheres 
em situação de violência 
doméstica. (Minhas se-
guidoras são prova disso)! 
Enfim, esse prêmio eu 
dedico a minha mãe, meu 
maior orgulho e amor, e a 
todas as mulheres que de 
alguma forma sofreram 
violência doméstica, que 
já foram diminuídas, de-
sacreditadas e rotuladas”, 
disse Muniz em relato em 
seu Instagram.

A entrevista ao vivo 
pode ser assistida nesta 
quinta-feira (16), às 20h, e 
a reprise acontece no sá-
bado (18), às 15h30.

                            | DA REDAÇÃO
Divulgação

PRÊMIO | Giovana Muniz
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ECONOMIA

A Prefeitura de Hor-
tolândia anunciou que a 
Americanas S.A. iniciou 
na cidade a operação de 
uma nova unidade de 
crossdocking – sistema 
de distribuição inteligen-
te de pedidos que conso-
lida itens comprados no 
e-commerce da compa-
nhia e envia para o des-
tino final. Instalada em 
uma área de 27 mil metros 
quadrados, nos galpões 
da antiga Mabe, no Jardim 
São Camilo, o empreendi-
mento permitiu a geração 
de mais de 1.200 oportu-
nidades de emprego dire-
tos e indiretos.

O anúncio oficial da 

nova empresa na cidade 
foi feito nesta quarta-fei-
ra (15) pelo prefeito de 
Hortolândia, Zezé Gomes 
(PL).

 “Essa unidade de dis-
tribuição da Americanas 
S.A começou a operar há 
cerca de 40 dias e já trou-
xe importantes benefí-
cios para a cidade. Sem 
dúvida, uma importante 
notícia neste período de 
retomada da economia. 
Afinal, nossa Administra-
ção vem trabalhando de 
forma incansável para que 
possamos fomentar todos 
os setores da indústria, co-
mércio e serviços, criando 
novas vagas de emprego 
e gerando renda para as 
famílias hortolandenses”, 
destacou o prefeito.

A expectativa da secre-
tária municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Trabalho, Turismo e Ino-
vação, Monique Freschet, 
é que esta unidade possa 
ser expandida, no mesmo 
local, para uma área com 
mais 20 mil metros qua-
drados num futuro pró-
ximo. “Hortolândia está 
localizada numa posição 
estratégica no Estado de 
São Paulo, sendo a porta 
de entrada para o grande 
interior paulista. Face ao 
crescimento das vendas 
on-line, não tenho dúvi-
das do sucesso deste em-
preendimento e na sua 
futura expansão, o que 
vai gerar novos postos 
de trabalho e geração de 
renda para a comunidade 

Anúncio de novo empreendimento na cidade foi feito 
nesta quarta-feira pelo prefeito Zezé Gomes

Americanas S.A. instala 
centro em Hortolândia 
e gera 1,2 mil empregos

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

de Hortolândia”, afirmou 
Monique.

ON-LINE
Segundo informações 

divulgadas pela revista 
Exame, do dia 27 de ou-
tubro, a Americanas S.A 
está focada na agilização 
e redução do tempo de 
entregas. A competição no 
segmento de vendas on-li-
ne ganhou fôlego na pan-
demia, quando o brasilei-
ro incorporou as compras 
pela internet ao cotidiano.

“A pandemia acelerou 
as vendas pela internet 
e essa realidade chegou 

para ficar. As empresas de 
varejo estão se moderni-
zando para avançar na úl-
tima etapa do processo de 
vendas, que é justamente 
a entrega e, por escolher 
Hortolândia, a America-
nas S.A. sai na frente”, ava-
liou a secretária.

A localização desta cen-
tral crossdocking da Ame-
ricanas S.A em Hortolân-
dia também é avaliada 
como estratégica pelo pre-
feito Zezé Gomes. Ele con-
tou que em breve será ini-
ciada a construção de um 
viaduto que fará a ligação 
do Jardim Nova Europa 

com o Jardim Bandeiran-
tes, em Sumaré. Essa nova 
rota de integração regio-
nal possibilitará o acesso 
direto de Hortolândia à 
Rodovia Anhanguera.

“Esta central de dis-
tribuição chega num 
momento oportuno. Há 
poucos metros da empre-
sa teremos esse viaduto, 
que será a nossa porta de 
acesso à Rodovia Anhan-
guera e D. Pedro I, rotas 
importantes para as ci-
dades do nosso interior, 
o que é excelente para a 
Americanas S.A.”, finali-
zou o prefeito.

AMERICANAS S.A. | Unidade  de distribuição da empresa no Jardim São Camilo

NATAL 

Noel chega hoje a Hortolândia; 
cidade terá árvore de 13 metros

A Praça “A Poderosa” 
será palco, nesta quinta-
-feira (16), da chegada do 
Papai Noel a Hortolândia. 
O bom velhinho chegará 
numa carruagem e pro-
mete atender a todos que 
estiverem na praça, espa-
ço que está totalmente 
decorado com as luzes do 
Natal.

“A chegada do Papai 
Noel é sempre um mo-
mento aguardado pe-
las crianças e adultos 
e estamos preparando 
uma programação espe-
cial para que a data seja 
marcante na lembrança 
de todos que estiverem 
presentes”, comentou a 
secretária adjunta de Go-
verno, Silvania Anízio da 
Silva.

A festa para a chegada 
do Papai Noel começa a 
partir das 19h com a apre-
sentação da Banda Mu-
nicipal de Hortolândia. 
Às 19h50, antecedendo 
a chegada do bom velhi-
nho, está previsto show 
pirotécnico com fogos de 
artifício silenciosos. Às 
20h chega o Papai Noel 
em uma carruagem.

Logo em seguida se-
rão iniciadas atividades 
organizadas pela Secre-
taria Municipal de Cultu-

A PODEROSA | Praça recebe Papai Noel hoje à noite 
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VIOLÊNCIA

Dentista é baleada em 
tentativa de assalto

Uma dentista levou um 
tiro na boca durante uma 
tentativa de assalto na noi-
te desta terça-feira (14), no 
Jardim Amanda, em Hor-
tolândia.

De acordo com boletim 
de ocorrência, uma equipe 
da Polícia Militar estava na 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Jardim 
Amanda quando a vítima, 
de 27 anos, chegou ao local 
com seu próprio veículo, 
um Hyundai HB20 branco 
pedindo atendimento.

O marido da jovem in-
formou aos militares que 
sua esposa transitava com 
seu carro pela Rua José do 
Patrocínio, parou em um 
cruzamento e foi aborda-
da por um homem, que 

anunciou o assalto. 
Ela reagiu acelerando o 

veículo, mas o ladrão ati-
rou, acertando a boca da 
vítima.

Segundo o companheiro 
da dentista, o veículo não 
foi atingido por nenhum 
disparo. Mesmo ferida, 
ela conseguiu dirigir até a 
UPA.

A jovem foi transferida 
para o Hospital Mário Co-
vas, onde permanecia on-
tem em observação.

O caso foi registrado no 
Plantão Policial de Hor-
tolândia, onde será inves-
tigado.

Após receber alta média, 
a jovem deve prestar de-
poimento. 

Na semana anterior, na 
mesma região, foram re-
gistrados uma tentativa e 
três homicídios.

RAFAEL REZENDE
HORTOLÂNDIA

HORTOLÂNDIA | Polícia busca pistas do assaltante 

Arquivo  / TodoDia Imagem

Para incentivar a imu-
nização contra a Covid-19 
das pessoas faltosas do 
município, a Prefeitura 
de Hortolândia realiza a 
vacinação nesta quinta-
-feira (16) no Shopping 
Hortolândia. A vacinação, 
para primeira, segunda e 
terceira doses, será no 1º 
andar, em um espaço pró-
ximo à praça de alimenta-
ção do centro de compras, 
no horário das 16h às 21h.

O shopping fica na Rua 
José Camilo de Camargo, 
5, região central.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, serão 
disponibilizadas cerca de 
1.000 doses.

A Secretaria de Saúde 
informa que para receber 
a primeira dose, é neces-
sário apresentar CPF (Ca-
dastro de Pessoa Física) e 
comprovante de endere-
ço. Para receber a segunda 
ou terceira doses, as pes-
soas deverão apresentar 
o comprovante de vacina-
ção e CPF.

De acordo com dados 
da Secretaria de Saúde, 
há 11.200 pessoas faltosas 
com a segunda dose na ci-
dade. Já da terceira dose, 
são 23.000 pessoas.

                          | DA REDAÇÃO

Vacina nesta 
quinta será
no shopping

HORTOLÂNDIA

ra, com apresentação de 
dança, teatro e Cantata 
de Natal da Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Úl-
timos Dias, com coral da 
Capela do Rosolém.

ÁRVORE
Além das atividades 

na praça, a Prefeitura de 
Hortolândia está prepa-
rando uma surpresa para 
a semana que antecede 
o Natal. Na rotatória do 
Migrante, próxima ao Su-
permercado São Vicente, 
na região central, uma ár-
vore de Natal com 13 me-
tros de altura está sendo 
preparada com a ajuda da 
iniciativa privada.

Na manhã desta quar-

ta-feira (15) o prefeito 
Zezé Gomes (PL) esteve 
no local vistoriando o tra-
balho de instalação. 

A armação de ferro já 
está instalada num poste 
do sistema de ilumina-
ção. Segundo o prefeito, o 
trabalho continua com a 
instalação das luzes.

A meta é entregar a de-
coração para a comuni-
dade na noite desta sexta 
(17). “É uma estrutura ro-
busta e que dará susten-
tação a uma das maiores 
árvores de Natal já insta-
ladas no município. Sem 
dúvida, é um charme a 
mais para o nosso Natal 
de Luzes”, destacou Zezé 
Gomes.                | DA REDAÇÃO
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A inflação desacelerou para todas as faixas de 
renda em novembro. A constatação faz parte da 
análise do Indicador de Inflação por Faixa de 
Renda, divulgada nesta quarta-feira (15) pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
No segmento de renda mais baixa, a taxa saiu de 
1,35% em outubro para 0,65% em novembro. Já 
para as famílias de renda média e média-alta o 
ritmo da queda foi menor e passou de 1,1% para 
1,08%. De acordo com o Ipea, ainda que tenha 
ocorrido desaceleração em novembro, a inflação 
acumulada nos 12 meses para as famílias que 
recebem menos de R$ 1.808,79 atingiu 11%, o 
que significa um percentual maior que o das 
famílias que ganham mais de R$ 17.764,49, que 
alcançaram 9,7% na inflação em 12 meses.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo 
começa nesta semana a fazer testes rápidos 
para identificar casos de Covid-19 em todos os 
pacientes com sintomas gripais que procurarem 
a rede municipal. De acordo com a pasta, a 
testagem será pelo método antígeno. Os testes 
começam a ser feitos quando, segundo a pasta, 
houve um aumento de pessoas com síndrome 
gripal que procuraram atendimento. De acordo 
com a secretaria, nos primeiros 15 dias de 
dezembro, foram 91.882 atendimentos de pessoas 
com sintomas gripais, sendo 45.325 casos de 
suspeita de Covid-19, contra um total de 111.949 
pacientes em todo o mês de novembro, sendo que 
56.220 deles tinham suspeita de estarem com o 
novo coronavírus. 

A gestão Ricardo Nunes (MDB) anunciou que 
fechou acordo com o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) em relação à disputa judicial sobre a área do 
Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.
Nunes e Bolsonaro se reuniram nesta quarta (15), 
com a presença do ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, o advogado-geral da 
União, Bruno Bianco, e a procuradora-geral do 
município, Marina Magro. Pelo acordo, seria 
feito um encontro de contas entre a dívida 
do município, estimada em R$ 25 bilhões, e a 
indenização devida pela União em relação ao 
uso do Campo de Marte, que, no momento, é 
calculada em R$ 49 bilhões.

Inflação desacelera em novembro para 
todas as faixas de rendas, informa Ipea

Com surto de gripe, Capital paulista vai 
testar todos os pacientes contra Covid

São Paulo anuncia acordo com Bolsonaro 
em disputa sobre o Campo de Marte

GIRO
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DADOS | Aumento de preços é maior para baixa renda

Ministros mantêm voto do relator para obrigar governo a cobrar documento

STF: maioria aprova exigência do 
passaporte vacinal a estrangeiro

O STF (Supremo Tri-
bunal Federal) formou 
maioria, em julgamento 
virtual, para obrigar o 
governo a exigir compro-
vante de vacinação dos 
viajantes estrangeiros 
que entram no Brasil. Até 
as 18h desta quarta-fei-
ra (15), cinco ministros 
já votaram para manter 
a decisão do relator do 
caso, Luís Roberto Bar-
roso, tomada no último 
sábado, que determinou 
a obrigatoriedade.

Pela decisão que pre-
valeceu, os visitantes só 
ficam dispensados do 
passaporte vacinal por 
motivos médicos, ou se 
vierem de países que 
não têm imunizantes. Já 
os brasileiros que viaja-
rem ao exterior, a partir 
desta quarta, são libera-
dos do comprovante se 
apresentarem, na volta 
ao país, um teste nega-
tivo de covid e fizerem 
uma quarentena de até 5 
dias, que pode ser encer-
rada antes do prazo com 

um novo teste negativo.
Em julgamento virtual 

que termina nesta quin-
ta (16) às 23h59, Barroso 
foi acompanhado pelos 
ministros Edson Fachin, 
Cármen Lúcia, Alexandre 
de Moraes, Rosa Weber 
e o presidente da Corte, 
Luiz Fux. Faltam os vo-

tos de Gilmar Mendes, 
Dias Toffoli, Nunes Mar-
ques e Ricardo Lewan-
dowski. A flexibilização 
da regra para brasileiros, 
que também se aplica a 
estrangeiros que moram 
no Brasil, havia sido deci-
dida por Barroso na terça 
à noite, mas as normas 

para estrangeiros não fo-
ram alteradas.

Nesta quarta, o minis-
tro do STF informou que 
o controle do compro-
vante de vacina deve ser 
feito pelas companhias 
aéreas no momento do 
embarque nos países de 
origem dos viajantes.

PANDEMIA

FOLHAPRESS
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 Nelson Jr. / STF

SESSÃO | Decisão ocorreu durante sessão do Supremo Tribunal Federal nesta quarta

Anvisa deverá aprovar hoje vacina a partir de 5 anos
Na véspera de a Anvisa 

(Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária) apro-
var a vacinação contra a 
Covid-19 de crianças de 
5 a 11 anos, o governo 
Jair Bolsonaro (PL) ain-
da não tem em mãos as 
doses específicas para 
este grupo. Mesmo com 
a decisão da agência, os 
mais jovens não poderão 
ser imediatamente imu-

nizados. O limite para 
responder ao pedido da 
Pfizer se encerra em 24 
de dezembro, mas o ór-
gão regulador vai anun-
ciar na quinta-feira (16) 
que aprovou ampliar o 
público-alvo da vacina.

Integrantes do Minis-
tério da Saúde dizem 
que só vão pedir a entre-
ga das doses específicas 
das crianças depois da 

manifestação da Anvisa.
Em nota, a Pfizer afir-

mou que o contrato para 
fornecimento de 100 
milhões de vacinas em 
2022 também inclui a 
possibilidade de entrega 
das versões modificadas 
do imunizante, inclusive 
para crianças. A farma-
cêutica confirmou que 
nenhuma dose pediátri-
ca foi enviada ao Brasil.

A expectativa de ges-
tores do ministério é de 
que as doses comecem 
a chegar em janeiro do 
próximo ano. Procurada, 
a pasta não se manifes-
tou. A empresa disse que 
não é preciso realizar 
um aditivo no contrato. 
Para garantir a entrega 
das doses específicas das 
crianças, basta um pedi-
do do ministério.            | FP

CORONAVAC

Butantan faz novo pedido para vacinar crianças
A Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância 
Sanitária) recebeu um 
novo pedido do Instituto 
Butantan para que a Co-
ronaVac possa ser usada 
em crianças e adolescen-
tes de 3 a 17 anos. O pra-
zo de avaliação da Anvisa 
para esse novo pedido é 
de até 30 dias.

Para incluir novos pú-
blicos na bula do imu-

nizante contra a Covid, 
o laboratório precisa 
conduzir estudos que de-
monstrem a relação de 
segurança e eficácia para 
determinada faixa etária. 
Esses estudos podem ser 
conduzidos no Brasil ou 
em outros países.

“Tivemos a informação 
de que a CoronaVac en-
trou com pedido no dia 
de hoje. Durante a nossa 

reunião, fomos alertados 
pelas áreas técnicas que 
a CoronaVac deu entra-
da no pedido de análise”, 
disse o diretor-presiden-
te da Anvisa, Antonio 
Barra Torres, em audiên-
cia pública na Câmara 
dos Deputados nesta 
quarta-feira (15).

O governador de São 
Paulo, João Doria, tam-
bém confirmou que o 

Instituto Butantan fez 
um novo pedido oficial à 
Anvisa. Ele lembrou que 
alguns países já estão 
vacinando com o imuni-
zante nessa faixa etária e 
espera que a decisão saia 
antes do Ano-Novo.

Há uma semana, Doria 
anunciou a reserva de 12 
milhões de doses para a 
vacinação de crianças. 

                                      | FOLHAPRESS
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OPERAÇÃO

A Polícia Federal defla-
grou operação na manhã 
desta quarta (15) contra 
desvios de recursos públi-
cos nas obras do estádio 
Castelão, no Ceará.

A PF cumpriu 14 man-
dados de busca e apreen-
são determinados pela 
Justiça, tendo entre os 
alvos os irmãos Ciro Go-
mes, pré-candidato a pre-
sidente, e o senador Cid 
Gomes, ambos do PDT.

Segundo nota da po-
lícia, as suspeitas são de 
“fraudes, exigências e pa-
gamentos de propinas a 
agentes políticos e servi-
dores públicos decorren-
tes de procedimento de 
licitação para obras” no 
estádio, entre os anos de 
2010 e 2013. O inquérito 
teve início em 2017 e con-
tou com relatos de quatro 
delatores.

Lúcio Gomes, irmão de 
Ciro e Cid, também so-
freu busca e apreensão.

Pelas redes sociais, Ciro 
sugeriu que a ação da 
PF foi política. “Não te-
nho mais dúvida de que 
Bolsonaro transformou 
o Brasil num Estado Po-
licial que se oculta sob 
falsa capa de legalidade”, 
escreveu. “Eu tenho ab-
soluta segurança de que 
é ordem de Bolsonaro, tal 
a violência e arbitrarieda-
de”, afirmou Ciro.

O presidenciável afir-
mou também que “não 
tenho nenhuma ligação 
com os supostos fatos 
apurados” e que não tem 
dúvida de que “esta ação 
tão tardia e desproposi-
tada tem o objetivo claro 
de tentar criar danos à 
minha pré-candidatura.” 
Ele termina o texto dizen-
do que ninguém vai calar 
sua voz.

O juiz Danilo Dias Vas-
concelos de Almeida, da 
32ª Vara Federal do Cea-
rá, determinou ainda o 
afastamento do sigilo te-
lefônico, bancário, fiscal 
e telemático dos irmãos 

e de outros alvos. Segun-
do os documentos, a in-
vestigação é em cima de 
pagamento de propinas 
a servidores públicos e 
agentes políticos do go-
verno do Ceará na gestão 
do então governador Cid 
Gomes.

De acordo com a PF, a 
fraude teria ocorrido para 
que a Galvão Engenharia 
obtivesse êxito no proces-
so de licitatório para reali-
zar reformas no estádio. O 
valor da concorrência foi 
de R$ 518 milhões, oriun-
dos do BNDES.

Há ainda suspeita de 
que na fase de execução 
contratual tenham sido 
pagas vantagens indevi-
das para que o governo 
estadual repasse valores 
que estavam suposta-
mente retidos. A polícia 
fala na representação que 
há indícios de que a pro-
pina era paga muitas ve-
zes disfarçada de doações 
eleitorais para Cid Gomes 
e os irmãos Ciro Gomes e 
Lúcio Gomes.

Polícia Federal cumpre mandados em investigação 
que apura fraudes na obra do estádio Castelão (CE)

Alvo da PF em ação sobre 
suposta propina, Ciro vê uso 
político e ataca Bolsonaro

CAMILA MATTOSO
FOLHAPRESS
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NA MIRA | O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, que foi alvo de operação da PF ontem

Lula manifesta ‘solidariedade’ aos irmãos Gomes
O ex-presidente Lula 

(PT) manifestou sua 
“solidariedade” a Ciro 
Gomes(PDT-CE) após 
o presidenciável e seus 
irmãos Cid e Lúcio Go-
mes terem sido alvo de 
uma operação da Polícia 
Federal na manhã desta 
quarta (15) contra su-
postos desvios de recur-
sos públicos nas obras 
do estádio Castelão.

A PF cumpriu manda-
dos de busca e apreen-

são determinados pela 
Justiça.

“Quero prestar minha 
solidariedade ao se-
nador Cid Gomes e ao 
pré-candidato a presi-
dente Ciro Gomes, que 
tiveram suas casas inva-
didas sem necessidade, 
sem serem intimados 
para depor e sem levar 
em conta a trajetória de 
vida idônea dos dois. 
Eles merecem ser res-
peitados”, postou Lula 

em sua conta no Twitter.
Ciro falou à coluna 

após a deflagração da 
operação e afirmou ter 
“absoluta segurança de 
que é ordem de Bolso-
naro, tal a violência e 
arbitrariedade”. De acor-
do com Ciro Gomes, a 
origem do inquérito é 
uma delação premiada 
de “uma pessoa que diz 
na própria delação que 
nunca falou comigo”.

                    | MÔNICA BERGAMO

Dois advogados que 
ocuparam o cargo de pro-
curador-Geral do Estado 
do Ceará também foram 
alvos da operação. Eles 
são suspeitos de atuar no 
processo licitatório e pro-

mover uma blindagem 
aos políticos.

A apuração da PF con-
tou com delações pre-
miadas de executivos da 
Galvão Engenharia.

Os pagamentos de pro-

pina, diz a polícia, eram 
feitos em espécie tanto 
em um escritório de ad-
vocacia quanto na resi-
dência de um dos advo-
gados investigados. Os 
políticos negam.

ELEIÇÕES 2022

Alckmin se desfilia do PSDB e 
reforça opção para ser vice de Lula

O ex-governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin 
se desfiliou nesta quar-
ta-feira (15) do PSDB. Ele 
entregou uma carta de 
desfiliação para o diretó-
rio municipal da legenda 
que ajudou a fundar e na 
qual permaneceu por 33 
anos. Sua assinatura foi a 
sétima da ata de criação 
do PSDB.

A informação de que 
Alckmin deixaria o PSDB 
foi antecipada pela colu-
na Mônica Bergamo em 
maio. Naquele mês, ele 
avisou a aliados que dei-
xaria a legenda, hoje do-
minada pelo governador 
João Doria (PSDB-SP).

A gota d’água foi o 
anúncio de filiação do 
vice-governador Rodrigo 
Garcia à legenda, consoli-
dando a candidatura dele 
ao governo de São Paulo 
e bloqueando o caminho 

de Alckmin. Garcia teve o 
patrocínio de Doria.

Alckmin está conver-
sando com Lula e com o 
PT para ser candidato a 
vice-presidente na cha-
pa do petista em 2022. 
A ideia inicial era que o 
ex-governador saísse do 
PSDB e entrasse no PSB, 
que o indicaria a vice de 
Lula.

Divergências das duas 
legendas em relação à 
campanha para o gover-

no de São Paulo, no en-
tanto, dificultaram esse 
arranjo até o momento.

O ex-governador Már-
cio França, aliado de 
Alckmin e empenhado 
em transformá-lo em vice 
de Lula, já anunciou que 
pretende se candidatar à 
sucessão de Doria - e quer 
o apoio do PT para isso.

A aliança estadual faria 
parte do pacote em que 
o PSB indica Alckmin a 
vice.

MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS
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FORA DO NINHO | O ex-governador Geraldo Alckmin

PRIMEIRO TURNO

Câmara conclui votação e 
aprova PEC dos Precatórios

A Câmara dos Deputa-
dos concluiu nesta quar-
ta-feira (15) a votação em 
primeiro turno da segun-
da parte da PEC (propos-
ta de emenda à Consti-
tuição) dos Precatórios, 
que adia o pagamento de 
dívidas da União já reco-
nhecidas pela Justiça e, 
assim, libera espaço no 
Orçamento para promes-
sas do presidente Jair Bol-
sonaro (PL).

O texto-base do pro-
jeto, que libera mais R$ 
43,8 bilhões em despesas 
no próximo ano, foi apro-
vado em primeiro turno 
nesta terça (14) por 327 
votos a favor e 147 con-
trários, mas a maioria dos 
destaques -tentativas de 
alterações no projeto- foi 
analisada nesta quarta.

Agora, a PEC precisa 
passar pelo segundo tur-
no de votação no plenário 
da Câmara -são necessá-
rios 308 votos. Se apro-
vada, deverá seguir para 

promulgação.
Os deputados desisti-

ram de fazer alterações 
significativas no texto que 
já foi aprovado pelo Se-
nado. Com isso, não será 
mais necessário enviar a 
proposta para nova análi-
se pelos senadores.

Por maioria, os deputa-
dos suprimiram disposi-
tivo que contém previsão 
para o pagamento das 
parcelas dos precatórios 
do Fundef (Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Funda-
mental e de Valorização 
do Magistério) dentro 
do mesmo ano. O Sena-
do criou esse calendário 
para evitar que o governo 
pagasse esses recursos 
a estados comandados 
por adversários políticos 
apenas após a eleição de 
2022.

Apesar da supressão, 
pontos essenciais da PEC 
foram mantidos.

                                       | FOLHAPRESS

Os mercados globais 
de ações reagiram de 
forma positiva ao aper-
to monetário anuncia-
do pelo Fed (Federal 
Reserve, o banco cen-
tral americano) nesta 
quarta-feira (15).

Em Wall Street, a 
Nasdaq saltou 2,15%. 
Os índices S&P 500 e 
Dow Jones avançaram 
1,63% e 1,08%, nessa 
ordem.

Com menos força, a 
Bolsa de Valores bra-
sileira saiu da estabi-
lidade durante a tarde 
para acompanhar o 
movimento de alta do 
exterior. O Ibovespa, 
referência do mer-
cado doméstico, su-
biu 0,63%, a 107.431 
pontos. O dólar subiu 
0,24%, a R$ 5,7080, re-
novando a sua maior 
cotação desde abril.

                              | FOLHAPRESS

Bolsas fecham 
em alta após 
‘aperto’ nos EUA

ECONOMIA GLOBAL
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Sócios da boate, vocalista e assistente de palco se entregaram à Justiça

Condenados pelas mortes 
na boate Kiss são presos

Os quatro condenados 
pelas 242 mortes ocor-
ridas na boate Kiss, na 
cidade gaúcha de Santa 
Maria, estão presos. Eles 
se apresentaram à Justiça 
depois de o presidente do 
STF (Supremo Tribunal 
Federal), Luiz Fux, sus-
pender o habeas corpus 
concedido por liminar 
pelo Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul (TJ-
-RS). Marcelo de Jesus dos 
Santos, vocalista da ban-
da Gurizada Fandanguei-
ra, e Elissandro Callegaro 
Spohr, sócio-proprietário 
da Kiss, apresentaram-se 
ainda na noite de terça - 
Santos em São Vicente do 
Sul (a cerca de 90 quilô-
metros de Santa Maria) e 
Spohr em Porto Alegre.

Os outros dois conde-
nados pelo caso, Mauro 
Londero Hoffmann, só-
cio-proprietário da boate, 
e Luciano Bonilha Leão, 
assistente de palco da 
banda, apresentaram-se 
na manhã desta quarta 
(15) - Hoffman em Tiju-
cas, em Santa Catarina, e 
Bonilha no mesmo muni-
cípio de Santos.

Na última sexta, eles 
foram condenados pe-
los crimes de homicídio 
e tentativa de homicídio 
simples por dolo even-
tual, depois de dez dias 
de júri. Spohr foi conde-
nado a pena de 22 anos e 
6 meses, Hoffmann, a 19 
anos e 6 meses, e Santos e 
Bonilha, a 18 anos.

O juiz do caso, Orlando 

Faccini Neto, pediu a pri-
são imediata dos quatro, 
tendo por base a determi-
nação do Código de Pro-
cesso Penal para penas 
superiores a 15 anos, mas 
uma liminar do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande 
do Sul concedeu habeas 
corpus a pedido da defe-
sa de Spohr, estendendo 
a decisão aos outros três.

O mérito do habeas 
corpus será julgado pela 
1ª Câmara Criminal do 
TJ-RS, nesta quinta, a 
partir das 14h. O pedido 
de suspensão da liminar 
foi apresentado ao STF 
pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Sul.

A advogada de Marcelo, 
Tatiana Borsa, publicou 
em seu perfil no Insta-
gram, na noite de terça, 
que o ex-vocalista da ban-
da Gurizada Fandanguei-
ra se apresentou em São 
Vicente do Sul. Ele foi o 
primeiro a se apresentar, 

por volta das 20h30.
“Ele se apresentou es-

pontaneamente, mesmo 
sem ter sido expedido o 
mandado de prisão, se-
guindo de imediato a 
orientação das advogadas 
de defesa”, diz a mensa-
gem publicada por ela.

A defesa de Santos, que 
se apresentou como azu-
lejista nos interrogatórios 
do júri, informou ainda 
que irá pedir a perma-
nência dele no Presídio 
Estadual de São Vicente 
do Sul, onde sua família 
vive, em conformidade 
com a Lei de Execução 
Penal.

Jader Marques, advoga-
do que representa Spohr, 
publicou em seu Insta-
gram um vídeo do seu 
cliente, também na noite 
desta terça, em que ele 
afirmou que iria se apre-
sentar. “Vou lá, resolver 
o que tem que resolver, 
para tentar ficar um pou-

co em paz também, por-
que eu realmente estou 
cansado”, diz Spohr na 
gravação de dois minutos 
e meio.

Segundo o TJ-RS, Spohr 
se apresentou em Por-
to Alegre, por volta das 
21h50. A Susepe (Supe-
rintendência dos Serviços 
Penitenciários) informou 
que ele foi levado para a 
Penitenciária Estadual 
de Canoas (Pecan) 1, na 
região metropolitana da 
capital. A defesa de Mau-
ro Hoffmann divulgou 
uma nota, ainda na terça, 
afirmando que o juízo da 
1ª Vara foi informado so-
bre o local ele cumpriria o 
mandado.

A apresentação de Lu-
ciano foi confirmada pelo 
advogado dele, Jean Se-
vero, e pela Susepe -ele 
se apresentou no mesmo 
município de Marcelo, 
por volta das 9h desta 
quarta.

JUDICIÁRIO

FERNANDA CANOFRE
FOLHAPRESS

Divulgação / TJ-RS

PRESOS | Da esq. para a dir., Elissandro, Mauro Hoffmann, Marcelo Santos e Luciano Leão

JULGAMENTO

Audiência do caso Henry tem 
bate-boca entre advogados

O segundo dia de au-
diência do caso Henry 
teve protesto em frente 
ao Tribunal de Justiça do 
Rio e ânimos exaltados 
dentro do plenário, onde 
Monique Medeiros e Jai-
ro Souza Santos Júnior, o 
Dr. Jairinho  , estão senta-
dos no banco dos réus. 
Os dois são suspeitos 
pela morte de Henry Bo-
rel, 4, morto em março 
deste ano.

Um bate-boca co-
meçou durante o de-
poimento de Reinaldo 
César Pereira, que é ca-
sado com uma prima de 
Monique. Na ocasião, o 
promotor Fábio Vieira 
perguntou sobre os ne-
gócios que a família de 
Jairinho comanda em 
Bangu, na zona oeste do 
Rio. “Eu ouvi dizer que 
eles são donos de Ban-
gu, são donos da milícia, 
são donos disso tudo”, 
disse ele. “Mas não pos-
so afirmar nada. Eu não 
conheço pessoalmen-
te nem um nem outro. 
Agora, o que posso afir-
mar é que eles são pes-
soas influentes e pode-
rosas em Bangu.”

Um levantamento do 
jornal Folha de S.Paulo 
mostrou que Jairinho foi 
citado em 37 ligações do 

Disque Denúncia desde 
2004. A suposta ligação 
com milicianos, bichei-
ros ou traficantes é a 
causa mais frequente, 
considerando que cada 
denúncia pode ter mais 
de um motivo.

Responsável pela de-
fesa de Jairinho, o crimi-
nalista Braz Sant’Anna 
interveio e disse que as 
declarações são basea-
das em opiniões, e não 
em fatos. Thiago Mina-
gé, advogado de Mo-
nique, também quis se 
manifestar e levantou a 
voz, mas foi repreendido 
pela juíza.

O primeiro depoimen-
to do dia foi de Antenor 
Lopes, diretor do DGPC 
(Departamento-Geral 
de Polícia da Capital). 
Arrolado pela defesa de 
Monique, ele respondeu 
sobre questões admi-
nistrativas do inquérito 
e elogiou a atuação de 
Henrique Damasceno, 
delegado responsável 
pelo caso.

A previsão é de que 
nove pessoas prestas-
sem depoimento nesta 
quarta (15), entre paren-
tes e amigos de Moni-
que. Essa é a terceira au-
diência do caso Henry.

                                    | FOLHAPRESS
Reprodução

JUSTIÇA | Monique Medeiros duante a audiência

DESTRUIÇÃO

Comunidades sofrem após temporal na Bahia
Uma estrada sinuosa 

que corta vales e margeia 
montanhas liga Jucuru-
çu, cidade de 10,3 mil ha-
bitantes do extremo sul 
da Bahia, à BR-101 prin-
cipal corredor rodoviário 
da região.

Mas deslizamentos 
que fizeram a terra tom-
bar sobre a pista e as en-
chentes que atingiram a 
região na última semana 
deixaram a cidade total-
mente isolada por três 
dias. Carros e caminhões 
com mantimentos, água 
e combustíveis não con-
seguiam superar as bar-
reiras que ficaram nas ro-

dovias. Com a reabertura 
dos acessos, Jucuruçu 
tenta recuperar os estra-
gos e tentar voltar à nor-
malidade. Mas não será 
uma tarefa fácil: as partes 
mais baixas da cidade, 
nas margens do rio do 
Prado, foram devastadas 
pela chuva e ainda estão 
cobertas de lama.

O comércio voltou a 
abrir, mas é raro achar 
um estabelecimento que 
tenha em seu estoque 
garrafas de água mineral. 
A população mais atingi-
da depende de doações 
de galões de água para 
ter o que beber.

Os estragos foram 
maiores no bairro da 
Baixada, região da peri-
feria da cidade que fica 
nas margens do rio. Ali, 

a água superou o nível 
das janelas das casas, 
danificando estruturas e 
gerando perdas para as 
famílias.

Foi justamente nessa 
região que foram regis-
tradas cenas de morado-
res fazendo uma espécie 
de cordão humano para 
enfrentar a correnteza e 
onde pessoas improvi-
saram um colchão como 
bote para chegar às áreas 
mais seguras da cidade.

A prefeitura estima que 
cerca de 120 imóveis de-
vem ser condenados pela 
Defesa Civil municipal.

                          | FOLHAPRESS

VIOLÊNCIA

Homens invadem joalheria e 
dão tiros em shopping em SP

Uma joalheria do sho-
pping SP Market, na zona 
sul de São Paulo, foi alvo 
de um assalto na noite de 
terça-feira (14). Segundo 
a SSP (Secretaria de Se-
gurança Pública de São 
Paulo), quatro homens 
armados entraram no es-
tabelecimento por volta 
das 21h20 para levar di-
versas joias e, durante a 
fuga, ainda disparam dois 
tiros para o alto.

A Polícia Militar foi 
acionada, e os homens 
acabaram abandonando 
as sacolas com os pro-
dutos no corredor do 

shopping e fugindo em 
um veículo Nissan Versa. 
Imagens que circulam 
nas redes sociais mos-
tram o momento dos dis-
paros. Não houve feridos.

Os bens foram restituí-
dos pelos seguranças do 
estabelecimento, e o caso 
foi registrado pelo 11º DP, 
de Santo Amaro, que soli-
citou perícia ao local.

A SSP-SP ainda infor-
mou que as investigações 
seguem para identificar 
os autores. Em nota, o SP 
Market informou que “se-
gue colaborando com as 
autoridades”.   | FOLHAPRESS

Reprodução

CHUVA | Área foi alagada
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SUCESSO | Com estreia marcada para hoje, fãs do super-herói têm até brigado de fato para conseguir ingresso para assistir à nova aventura

Personagem tem sua identidade revelada e vê os desafios de equilibrar a vida de super-herói com a de estudante

Na teia da realidade
CINEMA

Era uma tarde qualquer 
num shopping center 
quando dois homens se 
atracaram. Entre socos 
e chutes, o que vencia a 
luta se pôs de pé e pisou 
no rosto do que perdia, 
estirado no chão.

Digna de filme, a briga 
ocorreu justamente em 
frente à bilheteria de um 
cinema no México por-
que um deles teria tenta-
do furar a fila ao comprar 
ingresso para assistir a 
“Homem-Aranha: Sem 
Volta para Casa”, que es-
treia nesta quinta (16) 
nos cinemas.

Embora estivesse em 
segurança, quem não 
quis sair de casa tam-
bém precisou enfrentar 
o corre-corre. A Ingresso.
com, principal bilheteria 
virtual brasileira, não su-
portou a quantidade de 
fãs que acessaram o site 
e acabou fora do ar. Foi 
a maior pré-venda que 
a plataforma já regis-
trou, tendo ultrapassado 
“Vingadores: Ultimato”, 
o filme mais visto da 
história no Brasil, como 
também ocorreu nos Es-
tados Unidos.

O motivo de tamanho 
sucesso é, perdoe o tro-
cadilho, uma teia com-
plexa de fatores. Embora 
não seja o super-herói 
da Marvel que mais faz 
dinheiro nos cinemas, o 
Aranha foi um dos pri-
meiros personagens de 
Stan Lee a saltar das pá-
ginas e também o que 
mais reencarnou, tendo 
sido interpretado por 
Tobey Maguire, Andrew 
Garfield e Tom Holland.

A possibilidade de que 

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Fotos: Divulgação

REAL  | Homem-Aranha tem problemas a enfrentar como qualquer adolescente

Jovens se identificam com o super-herói
“Antes, os adolescen-

tes eram só ajudantes 
dos heróis. Quando 
Stan Lee criou o Ho-
mem-Aranha, acabou 
colocando o leitor dos 
gibis como protagonis-
tas”, diz o jornalista Fá-
bio Gomes, que editava 
a seção de quadrinhos 
do Omelete, o principal 
site do país dedicado a 
super-heróis.

“Enquanto Homem 
de Ferro é um playboy 
bilionário, Thor é um 
deus e Capitão Améri-

ca é o resultado de um 
experimento criado 
para representar uma 
nação, o Aranha tem 
dificuldades na escola, 
não consegue chegar 
na garota por quem é 
apaixonado, ou seja, é 
um adolescente qual-
quer”, acrescenta Go-
mes, que hoje faz parte 
do canal Entre Migas, 
que discute cultura pop 
no YouTube.

Este é, desde o início 
da pandemia, o pri-
meiro filme com uma 

comunidade de fãs tão 
grande a estrear nos ci-
nemas, que ainda rece-
be grande atenção do 
público em geral devi-
do a mesma demanda 
reprimida por entrete-
nimento que estaria fa-
zendo esgotar ingressos 
para shows, festivais e 
baladas Brasil afora.

“As pessoas não veem 
a hora de ir a uma pré-
-estreia fantasiados e 
comer pipoca em bal-
des personalizados”, diz 
Pedro Curi.    | FOLHAPRESS

Homem-Aranha: 
Sem Volta para Casa 
estreia nesta quinta 

(16) nos cinemas

as três encarnações se 
encontrassem no mes-
mo filme levou à corrida 
pelos ingressos. Apesar 
de os atores nada terem 
dito, os trailers mostram 
quase todos os vilões já 
enfrentados pelo per-
sonagem, o que para os 
fãs é um forte indício do 
encontro.

Os comerciais ainda 
dão a entender que o 
filme é atravessado por 
uma bagunça no chama-
do “Multiverso”, como é 
conhecido o universo de 
realidades paralelas da 

Marvel, que, ao brincar 
com elementos da física, 
permite que um mesmo 

personagem exista de 
maneiras diferentes –e, 
por que não, com rostos 
diferentes. Outro fator 
é o carinho que os fãs 

têm pelo personagem, 
que neste filme tem sua 
identidade revelada e vê 
os desafios de equilibrar 
a vida de super-herói 
com a de estudante se 
intensificarem.

Mesmo considerado 
velho para o papel de 
um personagem que nos 
gibis costuma aparecer 
como adolescente, Ma-
guire virou o rosto do Ho-
mem-Aranha para quem 
cresceu nos anos 2000 
–não só para os fãs, mas 
para o público em geral.

O ator fez o Aranha que 

mais sofre entre os três. 
É o nerd excluído que, 
enquanto tenta salvar a 
vizinhança, precisa se 
preocupar em pagar bo-
letos. Boa parte dos fãs 
se identifica e gosta des-
sa interpretação, embora 
reconheçam que Maguire 
não imprima ao persona-
gem muito humor, uma 
de suas principais carac-
terísticas nos gibis.

A Disney, que com-
prou a Marvel e seus 
heróis, não é a dona do 
Homem-Aranha. Quem 
controla a vida do perso-

nagem nos cinemas é a 
Sony, que o adquiriu no 
fim dos anos 1990, quan-
do o caixa da Marvel não 
ia bem e, para pagar as 
contas, Stan Lee preci-
sou vender algumas de 
suas criações.

É por isso que o Aranha 
não é visto, por exemplo, 
nos primeiros “Vingado-
res”. A Disney não podia 
escalar o personagem 
para seus filmes e séries 
interligadas do MCU, a 
sigla em inglês pela qual 
é conhecido o Universo 
Cinematográfico Marvel.
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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 do que outras pes-
soas digam a você para 
aquietar seu espírito 

será eficiente, porque neste momento 
sua alma enxerga o caminho que tem 
pela frente e o compara com o que já 
conquistou, e não gosta do resultado. 
Em frente.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Tomar iniciativas é 
fácil, difícil é acertar nas 
iniciativas pertinentes, 

evitando se distrair com coisas que 
não têm nada a ver com o que você 
precisa fazer. Isso não é grave, mas 
faz perder um tempo precioso.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Agir sem medir as 
consequências, isso é 
próprio da juventude, 

daquela que é independente da idade 
cronológica, porque é uma atitude que 
pode ser tomada a qualquer momento 
da vida. Se dá certo ou não, é outro 
assunto.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
A consolidação dos 
laços de amizade é 
o incremento de sua 

riqueza também, além do ganho de 
independência, porque, juntas, as 
pessoas são mais fortes do que 
separadas. Isso não é teoria, isso é 
uma prática consagrada.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Apesar do clima de des-
contração que reina no 
mundo, pela proximidade 

das festas de fim de ano, sua alma se 
concentra em tudo que precisa fazer, 
para não deixar pontas soltas que, 
depois, provocariam problemas.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Lutar contra os impedi-
mentos não é garantia 
de usufruir da liberdade 

que você pretende. É melhor substituir 
a luta contra os obstáculos pela luta 
a favor dos seus ideais, pois, assim, 
você perderá menos tempo.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
A desconfiança planta 
uma semente perigosa 
nos relacionamentos, 

porque, baseada em eventos trau-
máticos passados, a alma considera 
a desconfiança uma certeza de que 
algo ruim está em andamento. E nem 
sempre é assim.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Nunca será demais lem-
brar que as pessoas são 

sujeitos, mas que em algum lugar da 
alma elas também são tratadas como 
objetos, e é sobre essa realidade dis-
torcida que surgem todos os conflitos 
de relacionamento.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
A liberdade dá trabalho, 
porque o mundo é cheio 

de moral, e critica qualquer sinal de 
quebra de suas regras. A liberdade dá 
trabalho, mas é um movimento digno 
e enriquecedor, ainda que provoque 
bastante tumulto. 

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
 Chega uma hora na 
vida em que a alma quer 

praticar o que deseja, independente 
de o cenário ser propício ou não. 
Nessa hora, o que importa é verificar 
o alcance da própria vontade, sem se 
importar com as consequências.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Nem sempre a aventura 
significa você perder 
de vista, ou colocar 

em risco, tudo que foi conquistado. 
Neste momento, sua alma encontra 
a possibilidade de viver tudo junto e 
ao mesmo tempo, a segurança e a 
aventura.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Às vezes acontece 
de, justo quando você 
não precisa, a mente 

se distrai e diverte com questões 
aleatórias, dificultando as atividades 
imprescindíveis. Dessa vez, não lute 
contra isso, apenas ignore e siga em 
frente.

oscar@quiroga.net
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BEATLES

 O hit “My Sweet Lord”, 
lançado em 1970 por 
George Harrison, ganhou 
nesta quarta-feira (15) 
um videoclipe oficial, em 
formato de curta-metra-
gem, repleto de estrelas 
da música, da comédia e 
do cinema. O lançamen-
to acontece 51 anos de-
pois da estreia da canção 
e 20 anos após a morte 
do cantor.

Ringo Starr é uma das 
aparições mais marcan-
tes do clipe, garantindo 
uma última colaboração 
entre os dois ex-Beatles. 
Mark Hamill, intérprete 
de Luke Skywalker em 
“Star Wars”, é um dos 
protagonistas, junto a 
Darren Criss, Fred Ar-
misen e Vanessa Bayer. 
O trio forma um grupo 
de agentes secretos que 
procura algo (não reve-
lado no clipe) em locais 
como uma livraria e um 
cinema.

O projeto comemora 
os 50 anos do primeiro 
álbum solo de Harrison, 
“All Things Must Pass”. O 
diretor Lance Bangs, em 
nota oficial após o lan-
çamento, explica que o 

Em formato de curta-metragem, ‘My Sweet Lord’ tem 
a participação de estrelas da música e do cinema

Clássico de George 
Harrison ganha 
clipe 51 anos depois

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Reprodução/ YouTube

BEATLES | Fred Armisen e Ringo Starr (à dir.) no clipe

vídeo representa a mú-
sica “My Sweet Lord” de 
forma visual, enquanto 
os agentes não se dão 
conta de uma “maravilha 
metafísica” que acontece 
ao redor deles.

Ringo, baterista, cantor 
e compositor nos Beatles, 
interpreta um dos espec-
tadores na sala de cine-
ma, que se enfeza com 
o personagem de Fred 
Armisen por bloquear 
sua visão da tela e lhe ati-
ra um balde de pipoca. 
Depois, ele pega as duas 
luminárias portáteis de 
suas mãos e começa a 
batucar com elas.

Além dele, aparecem 
no clipe o ator Taika Wai-

titi, os comediantes Pat-
ton Oswalt e Moshe Ka-
sher, o ator Paul Scheer, 
o músico “Weird Al” Ya-
nkovic e a atriz Rosanna 
Arquette. Joe Walsh, da 
banda Eagles, e Jeff Lyn-
ne, ex-colega de George 
Harrison na banda Tra-
beling Wilburys, também 
estão presentes.

A viúva e a filha do fa-
lecido músico, Olivia e 
Dhani, são produtoras 
executivas e figurantes 
no videoclipe. A versão 
de “My Sweet Lord” uti-
lizada é uma nova mixa-
gem do álbum de estreia 
de Harrison, feita por 
Dhani e pelo produtor 
Paul Hicks.

TV Tudo

Independência
O diretor Luiz Fernando 

Carvalho deu inícios aos 
trabalhos de uma série es-
pecial sobre os 200 anos 
da Independência do Bra-
sil, com exibição marcada 
para 7 de setembro, na TV 
Cultura.

Produção entre 13 e 16 
episódios, com as parti-
cipações de Antonio Fa-
gundes, Maria Fernanda 
Cândido, Daniel de Olivei-
ra, Rafael Cortez, Gabriel 
Leone, entre outros.   

 Amigos do Neymar
Na próxima terça-feira, 

às 23h15, novamente o 
SBT exibirá o amigo secre-
to promovido pelo craque 
Neymar.

Participações de alguns 
parceiros, como Gabriel 
Medina, Formiga, Messi, 
Ronaldo Fenômeno, We-
verton e Gabigol.

Um pelo outro
Aqui foi informado que, 

chamado pela Record, 
Roberto Bonfim estaria 
no elenco de “Reis”. Assim 
como se falou que José 
Rubens Chacha partici-
paria da primeira fase da 
novela.

Mas faltou dizer que o 
Chacha veio a ocupar o 
lugar do Bonfim, que está 
tratando de um enfisema 
pulmonar. Agora sim.

Vale o destaque
André Marques, alguém 

que de vez em quando 
também é vítima de per-
seguições maldosas, se-
gurou a onda com classe 
e categoria no primeiro 
dia das audições ao vivo 
do “The Voice Brasil”. Tem 
estrada.

Hoje é o dia
Final da “Fazenda”, a 

partir das 22h45, na Re-
cord, com Adriane Galis-
teu, na noite desta quinta.

Depois de 94 dias, que 
deram muito que falar, o 
programa vai conhecer o 
seu vencedor, entre Rico 
Melquiades, Bil, Solange e 
Marina. 

Façam suas apostas
Curioso é que, desde o 

momento em que foram 
conhecidos os quatro fi-
nalistas, uma parte dos 
especialistas do gênero já 
começou a apontar o Rico 

como grande vencedor.
Outros, porém, mais 

cautelosos, respeitam 
o poder que os seus ad-
versários tem nas redes 
sociais. É uma “Fazenda” 
que entra pra história. Da-
dos recentes apontam que 
o programa já foi assistido 
por mais de 102 milhões 
de telespectadores em 
todo o Brasil.

Série de época
Brian Townes, ameri-

cano radicado no Brasil 
desde 2010, vive o coman-
dante Heinz, na série “Pas-
saporte para Liberdade”, 
estreia da Globo no dia 20.

Em 2018, Townes fez 
uma participação na no-
vela “Segundo Sol”. Já no 
cinema, foi Joshua no fil-
me “Bacurau”, ao lado de 
Sonia Braga.

Bate – Rebate
· Começaram as grava-

ções de “To Tell The Truth”, 
uma das novidades do 
“Domingão com Huck” 
para 2022...

· ... Nele, alguns convida-
dos contam uma mesma 
história inacreditável...

· ... Mas apenas um de-
les viveu a situação de 
verdade...

· ... Luís Miranda, Flavia 
Alessandra e o padre Fábio 

de Melo formam o júri fixo.
· Thiago Oliveira, Bruna 

Matuti, Carol Trentini e 
Fábio Bartelt estão no úl-
timo episódio de “Rolling 
Kitchen Brasil”, hoje às 
21h30, no GNT.

· Também nesta quinta, 
20h, o Canal Like exibe 
uma entrevista com o ator 
Felipe Camargo, condu-
zida pela apresentadora 
Dominique Magalhães.

· Ticiana Villas Boas está 
na reta final de gravações 
do “Duelo de Mães”. Terça-
-feira que vem é a última.

· O Apple TV+ anunciou 
a data de lançamento 
da série de thriller, “Sus-
picion”: 4 de fevereiro de 
2022...

· ... Estrelada por Uma 
Thurman, (“Kill Bill”, “Pulp 
Fiction”), a série terá oito 
episódios.

· Silvio Santos passa as 
festas de fim de ano nos 
Estados Unidos. Arruman-
do as malas.

C´est fini
Titular do “Mais Você”, 

Ana Maria Braga vai parar 
só um pouquinho nesta 
reta final de temporada. E 
isso inclui programas gra-
vados para os dias 24 e 31 
de dezembro. Férias, só em 
fevereiro.

Então é isso. Mas ama-
nhã tem mais. Tchau!

Tudo como está
Teve, sim, um burburinho sobre possíveis mudanças 

na apresentação de alguns programas no SBT. Só que 
nada se confirma. Ou virá a se confirmar. Chris Flores, por 
exemplo, vai continuar no “Fofocalizando”.

Chris Flores/Divulgação

Chris Flores
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Ela é a primeira mulher em 107 anos que é empossada como presidente de um clube

Leila assume e promete inclusão
PALMEIRAS

Foi por volta das 18h40 
desta quarta-feira (15) 
que Leila Pereira, 57, as-
sinou a ata da reunião 
do conselho deliberativo 
que a oficializou como 
presidente da Sociedade 
Esportiva Palmeiras pelos 
próximos três anos.

Ela chorou, disse es-
tar vivendo o dia mais 
importante de sua vida 
e evidenciou que a ban-
deira da inclusão será um 
dos nortes de seu manda-
to. Algo que não deixa de 
ser surpreendente e aus-
picioso em uma entidade 
tão conservadora quanto 
o clube alviverde da Vila 
Pompeia, em São Paulo.

Leila ressaltou o fato 
de ser a primeira mu-
lher presidente do clube, 
acrescentando ainda que 
é carioca -ela é fluminen-
se de Cabo Frio- e se cha-
mar “Pereira”, um dos so-
brenomes mais comuns 
do Brasil e nada italiano, 
como são Galiotte, Tiro-
ne, Facchina, Contursi e 
Belluzo, entre tantos ou-
tros que já tiveram o car-
go máximo no Palestra.

“Está sendo empossada 
a primeira mulher presi-
dente de um clube de 107 
anos. Mulher de nome 
Leila Pereira. Muito repre-
sentativo. Comprova que 
o Palmeiras é de todos. De 
todos! Eu me sinto muito 
feliz”, disse ela.

Desse modo, Leila 
usou-se como exemplo 
desse projeto inclusivo 
que pretende levar a cabo 
no time alviverde. Falou 
em tornar o Palmeiras 
acessível a todos e exal-
tou os palmeirenses que 
não são sócios do clube, 
que são a maior parte da 
torcida, afinal.

“A nossa grande torci-
da está aqui dentro, mas 
também fora dos muros. 
É essa paixão dos torce-
dores pelo clube é que me 
sensibilizou demais em 
lutar por estar aqui.”

Leila expressou desejar 
o Allianz Parque sempre 
cheio. E disse querer que 
o torcedor consiga com-
prar a camisa do clube, 
hoje inacessível a uma 
grande parte da torcida.

E para reforçar sua pro-
ximidade com a arqui-
bancada, ainda agradeceu 
nominalmente Paulo Ser-

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Reprodução/TV Palmeiras

POSSE | Leila Pereira, Seraphim Del Grande e Maurício Galiotte durante a cerimônia

As equipes do River 
Plate e do São Jerôni-
mo/Bruxelas dispu-
tam a final da Copa 
Inver de Futebol. As 
partidas acontecem 
no Centro Cívico, no 
domingo (19), às 14h.

Nos confrontos do 
último domingo (12) 
pelas quartas de fi-
nal, tanto River Plate 
e Atalaia quanto São 
Jerônimo/Bruxela e 
Descubra empataram 
no tempo regulamen-
tar, e a decisão foi 
para os pênaltis.

Ao final das parti-
das, River Plate ven-
ceu o Atalaia por 5 a 
4, e o São Jerônimo/
Bruxela ganhou do 
Descubra por 5 a 3.

Domingo 
tem final da 
Copa Inver

AMERICANA

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Equipes do River 
Plate e do São 

Gerônimo brigam 
pelo 1º lugar

dan, conselheiro do clube, 
presidente de honra da 
torcida Mancha Verde e da 
escola de samba homôni-
ma, e Pepe Reale, dirigen-
te da maior organizada 
alviverde, por comparece-
rem à cerimônia.

Resta saber quanto 
dessas intenções sobre-
viverão à massacrante 

rotina de presidir um 
clube. Se o seu desejo de 
baratear o ingresso dian-
te do orçamento e das 
contas a serem aprovadas 
poderá ser realizado. Lei-
la assume o cargo mais 
importante do mundo 
alviverde prometendo 
ao torcedor justamente 
o mundo, por meio da 

conquista do Mundial 
de Clubes, em fevereiro. 
O tempo mostrará o que 
de fato ela conseguirá fa-
zer. discurso, Leila deixa 
claro que entende e que 
vai certamente trabalhar 
com esse trunfo nos pró-
ximos três anos. Como já 
fez em seu primeiro ato 
como mandatária.

NOBREZA

Hamilton recebe 
título de Cavaleiro

Sete vezes campeão de 
Fórmula 1, o piloto in-
glês Lewis Hamilton, 36, 
recebeu o título de Cava-
leiro da Ordem do Impé-
rio Britânico, nesta quar-
ta-feira (15). A cerimônia 
foi realizada no Castelo 
de Windsor e o título foi 
entregue pelo príncipe 
Charles, de Gales.

Com a comenda, o pi-
loto passa a ter o título 
de Sir. O ex-jogador bra-
sileiro Pelé recebeu uma 
condecoração equiva-
lente em 1997 da rainha 

Elizabeth 2ª, mas, por 
não ser britânico, não 
recebeu a alcunha de 
Sir, segundo o Palácio de 
Buckingham informou 
na época.

Hamilton não é o pri-
meiro piloto entrar para 
o rol de Cavaleiro da 
Ordem do Império Bri-
tânico. Antes dele, o aus-
traliano Jack Brabham, 
em 1978, e os britânicos 
Stirling Moss, em 2000, e 
Jackie Stewart, em 2001, 
foram homenageados. 

| FOLHAPRESS

REFORÇO

Santos negocia Alisson do Grêmio
O Santos negocia o 

atacante Alisson como 
reforço na Vila. O clu-
be gaúcho já aprovou 
as tratativas e espera o 
acerto entre jogador e o 
clube paulista para con-
firmar a transação. O 
modelo ainda é debatido 
– empréstimo ou trans-
ferência definitiva –, 
mas o desfecho positivo 
é considerado próximo.

Em busca de reduzir a 
folha salarial, o Grêmio 
não coloca obstáculos 
para a saída de Alisson. 
Sem espaço para a dis-
puta da Série B e um dos 
jogadores mais critica-
dos pela torcida durante 
o Brasileirão, o atacante 
foi liberado para encon-
trar um novo clube. O 
contrato com o Trico-
lor vai até dezembro de 
2023.

Formado na base do 
Cruzeiro, o atacante che-
gou ao Grêmio na nego-
ciação que liberou Edil-
son para acertar com o 
time mineiro, em 2018. O 
jogador de 28 anos logo 
assumiu a titularidade 
com Renato Portaluppi.

 Lucas Uebel / Grêmio 

NA VILA | Alisson, do Grêmio, será reforço do elenco do Santos na nova temporada

Porém, caiu de produ-
ção e participou de pou-
cos jogos na reta final do 
Campeonato Brasileiro 
deste ano. O time gaú-
cho acabou rebaixado 

para a Série B.
Em 2021, Alisson 

atuou em 41 jogos e 
marcou quatro gols. Em 
suas quatro temporadas 
pelo Grêmio, participou 

de 185 partidas e marcou 
23 gols. Conquistou o te-
tracampeonato gaúcho e 
a Recopa Sul-Americana 
no período. 

| DA REDAÇÃO
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SIR | Príncipe Charles condecora Lewis Hamilton
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Ari Ferreira/REd Bull Bragantino

ELE FICA | O atacante Helinho, emprestado desde 2020 ao Bragantino, agora será comprado pelo clube em definitivo 

AOS 33 ANOS

Agüero se despede do futebol 
por problemas cardíacos

 O atacante argentino 
Sergio “Kun” Agüero, que 
defendia o Barcelona, 
anunciou sua aposen-
tadoria do futebol nesta 
quarta-feira (15), aos 33 
anos, após receber o diag-
nóstico de um problema 
cardíaco.

Agüero, que ao longo de 
18 anos como profissio-
nal marcou mais de 400 
gols, foi levado ao hos-
pital em 30 de outubro, 
depois de sentir dores no 
peito e dificuldades res-
piratórias no empate em 
1 a 1 do Barcelona com o 
Alavés.

O clube anunciou al-
guns dias depois que ele 
ficaria afastado por pelo 
menos três meses para 
uma análise médica.

“Esta entrevista coleti-
va é para comunicar que 
decidi parar de jogar fute-
bol. É um momento mui-
to difícil, mas estou em 
paz com a decisão que 
tomei”, disse Agüero, em 
prantos, no Camp Nou.

“É uma decisão que 
tomei para preservar a 
minha saúde. É o que os 
médicos me disseram, 
que seria melhor parar 
de jogar. Tomei a decisão 

Reprodução/Instagram

ADEUS | Em lágrimas, Agüero anuncia aposentadoria

NO BRINCO

Agente de Thiago Rodrigues 
fala de conversa com Bugre

O empresário  de Thia-
go Rodrigues, Benjamim 
Rodrigues, que também 
é primo do goleiro, dis-
se que discutiu a con-
trtação do atleta pelo 
Guarani e que aguarda 
uma posição do clube. 
Ele disse que na noi-
te do último domingo, 
conversou com o Michel 
(Alves, superintenden-
te de futebol do Guara-
ni) sobre o contrato de 
Thiago, mas até a última 
terça-feira (14), não ti-
nha recebido nenhuma 
resposta, mas acredita  
que o clube vai se posi-
cionar. “O Gurarni é um 
clube de tradição e que 
vem desempenhando 
um trabalho sério. Va-
mos aguardar”, disse.

Thiago Rodrigues de-
fendeu o CSA nas duas 
últimas temporadas, 
mas não renovou com 
o o clube alagoano, pois 
não houve acordo sobre 
os valores. Na Série B 
deste ano, fez 29 jogos e 
sofreu 19 gols.

Benjamim Rodrigues 
mora na Suécia e con-
tou que pretende vir ao 
Brasil para resolver o 

GOLEIRO | Thiago Rodrigues pode assinar com o Bugre

futuro do goleiro. “Até 
o dia três de janeiro 
algo tem que aconte-
cer. Precisamos de uma 
definição até lá. Devo 
ir ao Brasil para acertar 
as questões. Por conta 
do trabalho que fez nas 
últimas temporadas, o 
Thiago se valorizou no 

mercado e isso desper-
ta o interesse de vários 
clubes. Mas até o mo-
mento não temos acer-
to com ninguém - con-
cluiu o agente.

O Guarani não tem se 
pronunciado sobre ne-
gociações com jogadores

                                          | DA REDAÇÃO

DEFINIÇÃO

O São Paulo vai receber 
uma quantia milionária 
do Red Bull Bragantino 
nos próximos meses com 
a venda de Helinho de 
forma definitiva para o 
Massa Bruta. O valor que 
irá ser pago pela equipe 
de Bragança será de 24 
milhões de reais. A quan-
tia será paga em parcelas 
ao São Paulo. O Red Bull 
Bragantino sinalizou o 
Tricolor que pagaria o va-
lor de 24 milhões de reais 
cinco dias antes do prazo 
estipulado em contrato 
para que o Massa Bruta 
acionasse a cláusula de 
compra. Helinho foi im-
portante para temporada 

da equipe de Mauricio 
Barbieri em 2021.

As duas partes já tra-
tavam as negociações 
como certas desde o iní-

cio do ano e o atacante 
não deixou de corres-
ponder em campo. Com 
as boas atuações e a ti-
tularidade no elenco do 
Red Bull Bragantino, o 
clubenão deixou de ad-
quirir o atleta após o en-
cerramento do vínculo 

Bragantino vai pagar R$ 24 milhões 
ao Tricolor pelo passe do jogador

São Paulo 
negocia venda 
de Helinho

DA REDAÇÃO 
SÃO PAULO

de empréstimo. 
Aos 21 anos de idade, 

Helinho chegou ao clu-
be de Bragança em 2020, 
após uma passagem 
frustrada pelo São Pau-
lo. Cria das categorias de 
base do time paulista, o 
jogador era tratado como 

uma grande joia por to-
dos, mas não conseguiu 
se destacar e alcançar o 
seu espaço no profissio-
nal. Pelo Tricolor fez 35 
jogos e marcou apenas 
dois gols. 

Depois de não con-
seguir se firmar no São 

Paulo, o Red Bull Bra-
gantino apareceu como 
uma opção na última 
temporada e acertou o 
empréstimo do atleta 
com opção de compra. 
No primeiro ano fez ape-
nas dez jogos, marcou 
três gols e deu duas as-

sistências. No entanto, 
em 2021, foi titular, par-
ticipou de 55 partidas, 
balançou oito vezes as 
redes e concedeu cinco 
assistências para os seus 
companheiros, totali-
zando 13 participações 
diretas para gol.

Atacante está no 
Massa Bruta desde 
2020 e teve papel 

importante este ano

há cerca de 10 dias. Es-
tou muito orgulhoso da 
minha carreira, foi um 
sonho que se tornou rea-
lidade. Eu só queria ser 
um jogador profissional e 
nunca pensei que iria jo-
gar na Europa”, afirmou.

O argentino chegou ao 
Barcelona nesta tempo-

rada, após dez anos no 
Manchester City, mas fez 
apenas cinco jogos em 
todas as competições. 
Ele foi atrapalhado por 
uma lesão na panturri-
lha na pré-temporada 
e depois pelo problema 
cardíaco. 

| FOLHAPRESS
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Volante assinou nesta quarta-feira contrato até dezembro de 2023 e será um dos principais reforços do time

Paulinho está de volta ao Corinthians
CONTRATAÇÃO

 O Paulinho que o tor-
cedor do Corinthians 
tem em sua memória é 
aquele que foi uma das 
principais peças do time 
que conquistou a inédi-
ta taça da Libertadores 
além do bicampeonato 
mundial, em 2012.

Nos oito anos longe do 
Parque São Jorge, porém, 
o volante nunca conse-
guiu repetir o futebol que 
o credenciou para a Copa 
do Mundo de 2014 e lhe 
deu projeção internacio-
nal. Apesar de ter acres-
centado títulos ao seu 
currículo, teve passagens 
apagadas por Tottenham 
(ING) e Barcelona (ESP) e 
só conseguiu se destacar 
jogando na China.

Nesta quarta-feira 
(15), ele assinou con-
trato até 31 de dezem-
bro de 2023 para ser um 
dos principais reforços 
do time corintiano nos 
próximos dois anos. No 
retorno, Paulinho terá 
de lidar com uma expec-
tativa grande enquanto 
busca se reencontrar 
nos gramados.

“Fico muito feliz de 

poder voltar a atuar com 
a camisa do Corinthians, 
o clube que eu amo e 
que foi o pilar de toda a 
minha carreira”, afirmou 
o jogador. “Agora, é vol-
tar a jogar ao lado da Fiel 
com a certeza de que va-
mos fazer história juntos 
de novo.”

Faz quase três meses 
que ele não disputa um 
duelo oficial. Foi em 17 
de setembro que o atle-
ta fez o último de seus 
apenas quatro jogos pelo 
Al-Ahly, da Arábia Saudi-
ta, antes de rescindir seu 
vínculo.

De lá para cá, ele pro-
curou manter o condi-
cionamento físico por 
conta própria enquanto 
esperava pela definição 
de seu destino. No mês 
de novembro, durante 
cerca de uma semana, 
chegou a usar as insta-
lações do CT do Corin-
thians, no Parque Eco-
lógico do Tietê. Como o 
volante agenciado por 
Giuliano Bertolucci es-
tava livre no mercado, 
o clube paulista terá de 
arcar apenas com seus 
salários, além das luvas 
(prêmio pela assinatura 
do acordo).

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação/Corinthians

NO TIMÃO | Paulinho de volta fica com a camisa 15

Ponte tenta parceria
Nos últimos dias, as 

diretorias de Corin-
thians e Ponte Preta 
têm se aproximado. 
Com baixo orçamen-
to e focada no retorno 
para a Série A do Cam-
peonato Brasileiro em 
2023, a Ponte se utiliza 
da boa relação com a 
gestão do presidente 
Duilio Monteiro Alves 
para firmar uma espé-
cie de parceria, que lhe 
renderia o empréstimo 
de até três jogadores do 
Corinthians até o fim 
da próxima temporada. 

Por enquanto, os clu-

bes ainda não fecha-
ram qualquer acordo, 
mas o Corinthians já 
encaminhou a renova-
ção do empréstimo de 
Fessin — que defendeu 
a Macaca no segundo 
semestre deste ano —, 
e muito possivelmente 
deve liberar o volante 
Matheus Jesus ao clu-
be campineiro. A Ponte 
ainda tenta um terceiro 
nome da lista de atletas 
que possuem contrato 
no Parque São Jorge, 
mas não trabalharão 
com o técnico Sylvinho 
em 2022.         | DA REDAÇÃO

Divulgação

BATERIA | Pilotos participam de evento sem obstáculos e manobras radicais

MOTOS

Campeonato de Velocross 
agita N.O. no fim de semana

Este final de semana 
será de pura adrenalina 
em Nova Odessa, com o 
Campeonato Honda Ja-
pauto de Velocross e seus 
pilotos com manobras 
radicais. O evento sem 
obstáculos acontecerá 
em frente à Praça dos 
Três Poderes. Neste sába-
do (18), o evento vai das 

14h às 17h, e no domingo 
(19), o início está previsto 
para as 8h. A realização é 
de Odyr Racing Esportes 
Radicais, com o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Esportes, Cultura e Lazer 
da Prefeitura. 

A entrada é gratuita, 
porém é solicitada – dos 
pilotos ao público – a 
doação de um quilo de 
alimento não perecível 
para trabalhos sociais 

junto às famílias em si-
tuação de vulnerabilida-
de do município.

A primeira etapa realiza-
da em agosto contou com 
123 participantes, que so-
mam pontos a cada etapa 
– de um total de quatro. 
Para este segundo cam-
peonato, a organização já 
conta com alguns nomes 
inscritos, mas a maioria 
deixa para se inscrever no 
dia do evento. 

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

Divulgação/Ponte Preta

MAJESTOSO | Macaca busca reforços para o time 
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