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Especialista pede cuidado 
com excessos de comida 
e bebida durante as festas
As celebrações de � m de ano estão 
sempre associadas ao excesso de co-
mida e bebida. Apesar dos momen-
tos com familiares e amigos serem 
recheados de alegria, os exageros 
nas comemorações não deixam de 
provocar riscos à saúde, incluindo 
à saúde bucal. Uma das principais 

ocorrências que atende em � nal de 
ano são de pessoas com dentes ou 
aparelhos quebrados, perda de pró-
teses e acidentes. Por essa razão, a 
cirurgiã-dentista Aline Fernandez 
destaca a importância de ter cons-
ciência nas comemorações para evi-
tar acidentes.  CIDADES/A4

DIVULGAÇÃO

Contaminação de alimentos 
por agrotóxico cresceu 96% 
em um ano  REPÓRTER DA TERRA/A4

NILSON REGALADO

SP elimina cobrança do 
Termo de Permissão de 
Uso (TPU)  EM DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI
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Transplantados renais estão 
‘em total desamparo’, diz 
deputado  DE OLHO NO PODER/A2

BRUNO HOFFMANN

Temporada 
de férias já 
está aberta
 AHá opções de passeios para todos 

os gostos e programas para quem não vai 
viajar. Veja dicas para curtir em família. BRASIL/A3

Novos modelos da Fiat Strada já estão à venda. AUTOMOTOR/A5
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Durante o ano aguardamos pela 
celebração natalina. Época de 
reunir a família e de estar no 
aconchego daqueles que ama-
mos. Tudo muda nesta época: 
as cidades ganham cores pelas 
ruas, as lojas se preparam para 
ter boas vendas e o ato de dar 
presentes nos faz relembrar o 
gesto dos reis magos que ofer-
taram ao menino rei, ouro, in-
censo e mirra. Con� ra online!

MAIS SANTOS

Estado de SP 
se destaca com 
rotas cervejeiras
Com a chegada do verão, as seis 
rotas cervejeiras do estado de 
São Paulo entram no cardápio 
do viajante que busca os sabo-
res e a tranquilidade do inte-
rior paulista. Destaque para as 
regiões de Piracicaba, Serra da 
Mantiqueira, Campinas, Soroca-
ba, Ribeirão Preto e Capital – sen-
do que as duas últimas apresen-
taram aumento de 55% e 40%, 
respectivamente, no número de 
cervejarias em 2020. Segundo o 
Anuário da Cerveja, o estado de 
São Paulo teve um crescimento 
de 550% no número de fábricas 
entre 2017 e 2020. Com 285 esta-
belecimentos, é o líder nacional 
no ranking.   TURISMO/A8

Santos faz 
último bazar 
solidário hoje
O último Mega Bazar Santos So-
lidário do ano será realizado hoje 
(19). A edição será especial não só 
pela temática natalina, mas tam-
bém pelo novo local: pela primei-
ra vez o bazar acontece no Centro 
de Santos, no Espaço Valonguinho 
(Rua do Comércio, 72), das 12h às 
22h. O evento tem entrada gratui-
ta, mas os visitantes podem contri-
buir levando um quilo de alimento 
não perecível.                        CIDADES/A4

DIVULGAÇÃO/ LEILÃO TOTAL
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CHARGEEM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Alckmin deixa PSDB. Após 33 anos no PSDB, com direito 
a duas candidaturas presidenciais e a mais longa perma-
nência no Palácio dos Bandeirantes, Geraldo Alckmin se 
desfiliou do partido. “Hora de traçar um novo caminho”, es-
creveu em redes sociais. Oficialmente, Alckmin estuda pro-
postas do PSB, do PSD e do Solidariedade, mas sua saída do 
PSDB foi selada após uma reunião na terça-feira com a cú-
pula do PSB. O presidente regional do partido, Márcio Fran-
ça, que foi vice-governador do último mandato de Alckmin 
(2011-2018), disse que a chance de ele se filiar à legenda e ser 
candidato a vice do ex-presidente Lula (PT) no ano que vem 
“é de 99%”. Então, o acordo já estaria selado e envolveria a 
chapa Lula/Alckmin e as candidaturas de França ao gover-
no paulista e do petista Fernando Haddad a uma vaga no 
Senado. Haddad não gostou e negou a informação no Twit-
ter. De qualquer forma... O PT já encomendou pesquisas 
para medir qual seria o impacto de Alckmin como vice.

Orçamento do Estado para 2022. A Alesp aprovou o 
Projeto de Lei que fixa o Orçamento estadual para 2022. A 
receita prevista para o próximo ano é de R$ 286,7 bilhões -a 
maior da história paulista- e 17% acima do estimado para 
2021. O total de investimentos chega a R$ 27,5 bilhões, valor 
considerado recorde por parlamentares e pelo governo. 
Para a área da educação, os parlamentares aprovaram um 
orçamento de R$ 42 bilhões para o próximo ano. O valor 
é cerca de 20% maior em comparação ao estimado para 
2021. Para o ensino profissionalizante, será destinado R$ 
140 milhões. Para as três maiores universidades estaduais, 
USP, Unicamp e Unesp, serão cerca de R$ 15 bilhões -um au-
mento de 28% em relação ao previsto para este ano. Já para 
a saúde, o orçamento estimado é de R$ 26,5 bilhões -cerca 
de 11% maior em relação a 2021. Entre as principais ações 
destacam-se repasses para as Santas Casas e hospitais filan-
trópicos, no total de R$ 1,8 bilhão.

Ruas SP. O prefeito de SP, Ricardo Nunes, anunciou a isen-
ção, para 2022, da cobrança do Termo de Permissão de 
Uso (TPU) aos bares e restaurantes que colocarem mesas e 
cadeiras em calçadas. A medida busca contribuir para a re-
tomada econômica da cidade ao apoiar o setor, ao mesmo 
tempo em que ajuda na redução do risco de contágio da 
Covid-19. Com essa isenção, a prefeitura deverá deixar de 
receber cerca de R$ 10 milhões no próximo ano. O Ruas SP, 
implantado pela SMUL em fevereiro deste ano durante a 
crise sanitária, permite que bares e restaurantes ocupem a 
faixa de estacionamento regulamentado em vias públicas 
para a instalação de mesas e cadeiras para o atendimento 
aos clientes. Na prática, o Ruas SP possibilita a ampliação da 
capacidade de público dos estabelecimentos e oferece aos 
paulistanos opções de lazer ao ar livre.

POST
IMPRESSO
Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
redacao@gazetasp.com.br 
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O crime organizado 
tendo mais poder que 
o próprio estado
Thiago Vicente sobre: PCC 
proíbe empinar moto na 
periferia de SP e espanca 
quem desobedece

Dentro das comuni-
dades têm LEI!Para-
béns
Luiz Carlos Ribeiro sobre: 
PCC proíbe empinar moto 
na periferia de SP e espan-
ca quem desobedece

Queria que o pcc 
fizesse o mesmo por 
aqui.
Beatriz Boaventura so-
bre:PCC proíbe empinar 
moto na periferia de SP e 
espanca quem desobedece

Odeputado estadual Danilo Balas (PSL) protocolou na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp) um requerimento para solicitar ao secretário 
estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, esclarecimentos sobre as políticas 

públicas aos transplantados renais no estado de São Paulo. De acordo com o par-
lamentar, há um aumento de denúncias de transplantados renais sobre um “total 
desamparo” no atendimento na rede estadual. Os pacientes renais costumam 
precisar de cuidados médicos por toda a vida. “A falta de atendimento para pes-
soas que realizaram cirurgias e transplantes renais é inadmissível e afronta direta-
mente os direitos existentes na Constituição Federal”, explicou o deputado. Esta 
coluna entrou em contato com a Secretaria da Saúde, gestão João Doria (PSDB), e 
vai atualizar este texto pelo site assim que receber a posição da pasta.

PACIENTES RENAIS
Deputado fala em ‘desamparo’

É um novo tempo! É 
tempo de mudança!

Geraldo Alckmin, aparentemente 
entusiasmado, ao anunciar a sua saída 
do PSDB; há a expectativa de que ele 
concorra como vice de Lula em 2022.

Slam e samba. A Câmara 
Municipal aprovou nesta semana, 
em primeira votação, que o Slam 
Resistência, na Praça Roosevelt, seja 
declarado como Patrimônio Imaterial 
e Cultural do Município de São Paulo. 
O Slam Resistência é uma espécie de 
batalha de poesia, que se tornou refe-
rência e ganhou visibilidade interna-
cional. O Samba da Vela, na zona sul, 
também recebeu a mesma aprovação 
na Casa. Ambas as propostas são da 
vereadora Erika Hilton (PSOL).

Cava. A CPI das Cavas Subaquá-
ticas na Alesp recebeu a diretora-

-presidente da Cetesb, Patrícia Faga 
Iglecias, para falar sobre a atuação da 
companhia no processo de licencia-
mento da obra na divisa entre Santos 
e Cubatão. A cava é preenchida 
com cerca de 2,4 bilhões de litros de 
sedimentos tóxicos, o que colocaria 
a região em risco de desastre am-
biental.. “Qualquer licenciamento 
deve impedir a ocorrência do dano, 
entretanto, impactos estarão sempre 
presentes e devem ser monitorados”, 
disse a diretora.

Delegada. A Alesp autorizou a 
inclusão da Polícia Civil na Atividade 
Delegada, que permite que os pro-
fissionais trabalhem em seus dias 
de folga. Atualmente, apenas PMs 
podem atuar na Atividade Delegada. 
Na justificativa, Delegado Olim (PP), 
o autor do projeto, afirmou que é 
do interesse dos municípios “dele-
gar algumas de suas competências 
ao Estado, sob previsão de que, em 
contrapartida, haja uma compensa-
ção econômica em favor do agente 
público estadual”.

DIVULGAÇÃO ETTORE CHIEREGUINI /GAZETA DE S; PAULO

Zona leste. O plenário do 
Senado aprovou a autorização para 
a Prefeitura de São Paulo utilizar 97 
milhões de dólares de empréstimo 
do Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (Bird) 
para o BRT-Aricanduva, um sistema 
de ônibus rápido que vai beneficiar 
a população da zona leste da Capital. 
“O objetivo é melhorar a mobilidade 
para usuários de transporte público 
na área de influência do corredor de 
Aricanduva e aumentar a eficiência 
operacional do sistema de ônibus do 
município”, disse o senador Giorda-
no (MDB), relator da proposta.
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 A As férias chegaram e o 
avanço da vacinação contra 
a Covid encorajou os brasilei-
ros a viajar. Para se ter ideia, 
as férias de verão, o Natal e 
o Réveillon foram responsá-
veis por 40,4% das vendas de 
viagens em outubro, segundo 
dados da Associação Brasilei-
ra das Operadoras de Turismo 
(Braztoa).

O estado de São Paulo se-
gue pelo mesmo caminho e 
já registrou crescimento de 
200% nas vendas para o início 
de 2022, quando comparado 
com o ano passado. “A procura 
está excelente! Nem mesmo 
os cancelamentos das gran-
des festas de fim de ano abala-
ram as vendas dos agentes de 
viagens. Observamos que as 
pessoas continuam procuran-
do os destinos tradicionais, 
mesmo sem a queima de fo-
gos”, observa Marcos Lucas, 
vice-presidente de assuntos 
do interior da Associação Bra-
sileira de Agências de Viagens 
São Paulo (Abav-SP).

As praias do litoral norte 
paulista seguem como os lu-
gares mais buscados do Esta-
do para as comemorações de 
fim de ano. Mas, há destinos 
para todos os gostos e per-
fis de família. Abaixo, confi-
ra algumas das sugestões da 
Gazeta.

SÍTIO DO CARROÇÃO
Localizado na cidade de Tatuí, 
distante 147 quilômetros da 
Capital, o Sítio do Carroção foi 
eleito pelo Discovery Channel 
como o melhor destino para 
viajar com crianças na Amé-
rica Latina.

Com mais de 1 mil m², o 
local nasceu como um acam-
pamento de férias exclusivo 
para crianças, contudo, com a 
chegada da pandemia, se rein-
ventou e hoje trabalha de for-
ma híbrida, com temporadas 
específicas para os pequenos e 
outras voltadas para famílias, 
que podem se hospedar no 
sítio ou aproveitar o day use.

São dezenas de atividades 
que prometem agradar adul-
tos e crianças. Uma das mais 
concorridas é a chamada “Elo 

Férias: con� ra 
passeios para 
curtir em família

DIVERSÃO. Há opções de passeios para todos os gostos e, 
também, programas ótimos para quem não vai viajar neste verão

No Tauá Resort Atibaia as crianças se divertem no parque indoor

A atração Elo Perdido é 
uma das mais disputadas 
do Sítio Carroção, que 
tem hotel, day use e 
acampamento de férias  

GABRIEL BOEIRAS

DIVULGAÇÃO

Perdido”, que permite às famí-
lias explorar um avião e um 
fóssil gigante de um Tiranos-
sauro Rex. Já no “Enigma da 
Pedra”, os visitantes decifram 
mistérios que levam a um ver-
dadeiro paraíso, com uma ca-
verna de lago azul, cachoeiras, 
tobogã e água aquecida; en-
quanto na atividade batizada 
de “Spazukamonaring”, é pos-
sível se sentir um verdadeiro 
piloto de Fórmula 1. 

O Sítio do Carroção fica na 
rodovia SP 129, Km 43,5 – Ta-
tuí. As diárias do hotel partem 
de R$ 1,85 mil, enquanto o Day 
Use custa R$ 549 por pessoa. 
Mais informações em www.
carrocao.com.

HORTO FLORESTAL E 
TARUNDU
Conhecida pelo seu famoso 
Festival de Inverno, paisagens 
e hospedagens românticas, a 
cidade de Campos do Jordão 
também é um excelente local 
para famílias em férias.

No Parque Estadual Cam-
pos do Jordão Horto Florestal, 
por exemplo, é possível fazer 

trilhas, arborismo, curtir boa 
gastronomia e, mais recente-
mente, se hospedar. As casas 
históricas construídas há 80 
anos para abrigar antigos fun-
cionários foram reformadas e 
redecoradas para receber hós-
pedes que querem aumentar 
o contato com a natureza, dei-
xando os dias na cidade ainda 
mais especiais.

Para quem estiver na cida-
de e quiser ainda mais aven-
tura, a opção é o Tarundu. Um 
espaço com mais de 25 ativi-
dades de lazer em uma área 
de 500 m² de mata preserva-
da. Entre as atividades há pas-
seios de cavalo, tirolesas, boia 
croos e diversos tipos de pas-
seios de balão.

O Horto Florestal fica na 
avenida Pedro Paulo s/nº - 
Campos do Jordão. A entrada 
custa a partir de R$ 8. Para a 
hospedagem, as diárias par-
tem de R$ 450. (parquecam-
posdojordao.com.br)

O Tarundu está na avenida 
José A. Manso, 1515, toriba – 
Campos do Jordão. A entrada 
custa a partir de R$ 35. (www.
tarundu.com.br)

TAUÁ RESORT ATIBAIA
Os resorts, definitivamente, 
caíram no gosto dos paulis-
tas, especialmente após a pan-
demia de Covid-19. Uma boa 
opção para famílias é o Tauá 
Resort Atibaia, no município 
de Atibaia.

Caminhadas temáticas, 
arco e flecha, jogos de piscina 
e spa estão entre as atividades 
voltadas para os adultos. Para 
as crianças, uma estrutura de 
5 mil m² do Tauá Aquapark 
Indoor, com 16 atrações, pro-
mete fazer a alegria dos pe-
quenos.

O Tauá Resort Atibaia fica 
na rodovia Dom Pedro I, Km 
86 – Atibaia. A diária custa a 
partir de 1,6 mil. (www.taua-
resorts.com.br)

ITAMAMBUCA ECO RESORT
No Litoral, mais precisamen-
te na Praia do Itamambuca, 
em Ubatuba, a opção é o Ita-
mambuca Eco Resort. O espa-
ço conta com 76 quartos, 38 

Uma das hospedagens no Horto Florestal de Campos do Jordão 

DIVULGAÇÃO

O Tarundu é opção de passeio para as famílias aventureiras

 DIVULGAÇÃO

quartos de hostel e área para 
camping. Contato com a na-
tureza e uma vista estontean-
te estão entre as principais 
atrações do resort, que conta 
ainda com atividades como 
yoga, hidroginástica, beach 
tennis, caminhadas, música 
ao vivo, salão de jogos, qua-
dra de tênis, aluguéis de bici-
cleta, caiaque, stand up,  spa 
com massagem, ofurô, trata-
mentos estéticos e terapêuti-
cos, além de brinquedoteca e 
uma equipe de recreação para  
as crianças.

O Itamambuca Eco Resort 
fica na rua Manoel Soares da 
Silva, 755, Praia de Itamambu-
ca – Ubatuba. O pacote para 
duas pessoas com três diárias, 
a partir de janeiro, tem valor 
mínimo de R$ 3,1 mil. (www.
itamambuca.com.br)

VALE DOS DINOSSAUROS
A cidade de Olímpia, a 429 
quilômetros de SP, ganhou 
fama pelos parques aquáti-
cos e resorts. Contudo, há al-
gum tempo, o município ofe-
rece também outras atrações.  
Uma delas promete agradar, 
sobretudo, as famílias com pe-
quenos fãs de dinossauros.

Com 10 mil m², o Vale dos 
Dinossauros possui 38 répli-
cas em tamanho real de es-
pécies de dinossauros, que 
se movimentam e emitem 
sons, playground personali-
zado, área para escavações e 
pista de kart.

O Vale está na avenida  Gov. 
Adhemar Pereira de Barros, 
1702, Pereira – Olímpia.  A en-
trada custa a partir de R$ 35. 
(www.valedinossauros.com.
br/olimpia) (Gladys Magalhães)

A procura está 
excelente! Nem 
mesmo os 
cancelamentos 
das grandes 
festas de � m de 
ano abalaram 
as vendas dos 
agentes de viagens

*Marcos Lucas, vice-
presidente de assuntos do 
interior da Abav-SP

Pé na
 estrada

PopHaus
O PopHaus é o maior par-
que de infl áveis da América 
Latina e tem atividades in-
door e outdoor. Os ingressos 
custam a partir de R$ 60 

Escape60
A marca especializada em 
jogos de fuga temáticos 
e interativos possui várias 
salas para os pequenos, 
ente elas a ‘Bruxa do 71 - O 
Sumiço Do Chaves’. De 27 
de dezembro a 7 de janeiro, 
os ingressos custam a partir 
de R$ 69 por pessoa. 

Museu da Imaginação
A mostra ImaginEINSTEIN! 
O universo da física possui 
20 equipamentos para in-
teragir e descobrir conceitos 
científi cos. Ingressos a partir 
de R$ 25. 

SAMPA

Capital 
também 
tem atrações

DIVULGAÇÃO

PopHaus é o maior 
parque de infl áveis da 
América Latina e possui 
diversar atrações 

DIVULGAÇÃO

Museu da Imaginação 
está com mostra 
interativa sobre Einstein

DIVULGAÇÃO

Sala Bruxa do 71 - O 
Sumiço Do Chaves, uma 
das opções para famílias 
no Escape60
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 A As celebrações de fim de 
ano estão sempre associa-
das ao excesso de comida e 
bebida. Apesar dos momen-
tos com familiares e amigos 
serem recheados de alegria, 
os exageros nas comemora-
ções não deixam de provo-
car riscos à saúde, incluin-
do à saúde bucal. Por essa 
razão, a cirurgiã-dentista 
Aline Fernandez destaca a 
importância de ter cons-
ciência nas comemorações 
para evitar acidentes, além 
de cuidar corretamente dos 
dentes para não ter surpre-
sas desagradáveis.

Segundo Aline, que é a 
cirurgiã-dentista respon-
sável pela Sorridents San-
tos e São Vicente, uma das 
principais ocorrências que 
atende em final de ano são 
de pessoas com dentes ou 
aparelhos quebrados, per-
da de próteses e acidentes. 
“Cerca de 90% dos nossos 
atendimentos nesse perío-
do é em relação à prestação 
de socorros nesse sentido”, 
comenta.

Além disso, o consumo ex-
cessivo de comida nas ceias 
de Natal e Ano Novo também 
requer atenção. A escovação 

“O nosso alerta é para que as pessoas possam se divertir sem 
negligenciar a própria saúde”, conclui Aline Fernandez

DIVULGAÇÃO

Especialista pede cuidado com 
excessos de comida e bebida

FIM DE ANO. Exagero na ingestão de doces e bebidas alcoólicas no período de festas é prejudicial à saúde bucal

dos dentes com frequência é 
fundamental para evitar cá-
ries. É necessário, ainda, cui-
dados para evitar o desgaste 
do esmalte dentário e inci-
dentes como a quebra do apa-
relho e, para isso, é necessário 
consumir doces com mode-
ração, maneirar no consumo 
de bebida alcoólica e ter aten-
ção ao comer alimentos du-
ros ou grudentos.

“Próximo às festas de fim 
de ano, a ida ao dentista é fun-
damental para deixar a saúde 
bucal em dia, evitar dores e 
fraturas dos dentes ou da pró-
tese dentária. Durante as co-
memorações, o ideal é beber 
bastante água para aumentar 
a salivação e deixar os dentes 
mais limpos”, acrescenta a ci-
rurgiã-dentista.

Aline explica que, o abu-
so no consumo de bebida al-
coólica, em especial, danifica 
a gengiva provocando aftas 
que podem se tornar perma-
nentes ou recorrentes, que 
têm como fim o câncer bu-
cal. “O álcool também altera 
o ph da saliva, o que leva a 
proliferação bacteriana, res-
ponsável por provocar doen-
ças periodontais e cáries. Por 
isso, é muito importante o 

consumo moderado, afinal, 
uma boca saudável reflete no 
bem-estar de todo organis-
mo”, aponta. 

Além das recomenda-
ções gerais, a profissional 
alerta que dentes com ca-
nal tratado tendem a ficar 
desidratados pela falta do 
nervo e irrigação, tornando-
-se mais fáceis de fraturar. 
A mesma fragilidade ocor-
re com as próteses, que po-
dem quebrar caso a pessoa 
coma alimentos duros. Por-
tanto, na hora de ingerir no-
zes, castanhas ou alimentos 
do tipo, a atenção deve ser 
redobrada.

CRIANÇAS.
Outro público que se entrega 
aos doces e refrigerantes nas 
festas são as crianças. Ainda 
que elas estejam em fase de 
troca dos dentes, a saúde bu-
cal dos pequenos é tão impor-
tante quanto a dos adultos. 
Nesse sentido, Aline ressalta 
que, além de incentivar a es-
covação ao acordar, após as 
refeições e antes de dormir, 
as crianças também precisam 
ser supervisionadas durante 
o consumo de doces, afinal, 
tudo em excesso faz mal. (DL)

Santos faz o 
último bazar 
solidário do 
ano hoje

 A O último Mega Bazar Santos 
Solidário do ano será realizado 
hoje (19). A edição será especial 
não só pela temática natalina, 
mas também pelo novo local: 
pela primeira vez o bazar acon-
tece no Centro de Santos, no Es-
paço Valonguinho (Rua do Co-
mércio, 72), das 12h às 22h.

O evento tem entrada gra-
tuita, mas os visitantes podem 
contribuir levando um quilo de 
alimento não perecível. As doa-
ções serão encaminhadas à So-
ciedade de Melhoramentos do 
Bairro Pompeia para a prepara-
ção de cestas básicas, posterior-
mente destinadas a famílias ca-
rentes cadastradas na entidade.

Nesta edição, o bazar traz 
algumas novidades como a 
presença do Papai Noel, das 
16h às 20h, espaço para apre-
sentações de arte, food trucks, 
shows musicais e oficinas 
(confira programação abaixo), 
além da clássica exposição de 
acessórios, itens de beleza e 
decoração, bijuterias, roupas, 
artigos para casa, lembranci-
nhas, doces, entre outros. 

O Lar Espírita Caminho de 
Cristo e a Associação Brasileira 
de Apoio e Combate ao Câncer 
Infantojuvenil participarão da 
feira com a venda de produtos 
confeccionados por seus vo-
luntários. (DL)
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Divulgação

O feijão fradinho é o alimento 
mais contaminado por agrotó-
xicos no Brasil. No total, 76,7% 
das amostras coletadas e ana-
lisadas pelo Governo Federal 

em 2020 apresentaram níveis de pesticidas 
e herbicidas acima do permitido por lei. No 
feijão comum, esse índice de contaminação 
foi de 36,6%. Esses dados foram apresen-
tados na surdina, no final de novembro, e 
ilustram a escalada no uso de venenos agrí-
colas durante o Governo Bolsonaro. Esse uso 
sistemático de agroquímicos fica evidente 
quando comparadas versões anteriores da 
mesma pesquisa, batizada de Plano Nacio-
nal de Controle de Resíduos e Contaminan-
tes em Produtos de Origem Vegetal. Em 
2019, apenas 7,7% das 1.575 amostras analisa-
das apresentavam resíduos de agrotóxicos. 
Esse índice praticamente dobrou em 2020, 
com 15,1% das amostras acima dos limites 
permitidos.  

Depois do feijão, os alimentos com maior 
contaminação em 2020 foram o pimen-
tão com 63,7% das amostras com elevados 
níveis de venenos agrícolas, a uva com 17,7%, 
o tomate com 16,4%, o abacaxi com 13,2%, a 
cenoura com 11.5% e a banana com 5,1%. Na 
farinha de trigo, 8,6% das amostras também 
apresentaram contaminação por fungos e 
no café torrado e moído esse índice foi de 
4,3%. 

 A pesquisa analisou amostras de aba-
caxi, alface, alho, cacau, amendoim, arroz, 
banana, batata, beterraba, café, castanhas 
de caju e do Brasil, cebola, cenoura, cevada, 
citros, farinha de trigo, feijão, goiaba, kiwi, 
maçã, mamão, manga, melão, milho, mo-

SUA SAÚDE
Contaminação de alimentos por agrotóxico 
cresceu 96% em 2 anos; feijão e uva lideram

rango, pera, pimenta do reino, pimentão, soja, 
tomate, trigo e uva. 

 Em 2019, amostras de arroz e de cacau con-

tinham traços até de arsênio (causador de 
diabetes e doenças de pele) e de cádmio 
(causador de hipertensão e câncer). Em 

2020, nenhum alimento apresentou 
esse tipo de contaminação. Porém, 
não há motivo para comemorar por-
que a análise para detectar arsênio e 
cádmio foi abolida no ano passado... 

De olho na eleição...
A pressão de funcionários do 

Instituto de Terras do Estado (Itesp), 
de lideranças do MST e dos deputa-
dos de oposição ao governador João 
Dória (PSDB) impediu nesta semana, 
pela segunda vez, a votação do Proje-
to de Lei 410/2021. .

...para governador, tu-
canos...

Polêmico, o chamado PL da Grila-
gem está em análise na Assembleia 
Legislativa desde junho e já teve sua 
tramitação suspensa por liminar 
da 9ª Vara da Fazenda Pública de SP. 
Segundo a oposição, o PL viabiliza a 
entrega de uma área equivalente à de 
750 mil campos de futebol em terras 
públicas para o agronegócio exporta-
dor de alimentos. 

 
...agradam fazendei-

ros
 Um dos principais interessados 

no projeto seria o vice-governador, 
Rodrigo Garcia (PSDB). O tucano 
estaria de olho nos votos do Interior, 
que garantiram a vitória de João 
Dória na eleição de 2018, em votação 
apertada contra Márcio França (PSB), 
que venceu na Capital e no Litoral.

”Criança na mamadeira já tá fazendo 
careta /Até o leite das crianças virou 
droga na chupeta/A coisa tá feia, a coisa 
tá preta…   Quem não for � lho de Deus, tá 
na unha do capeta” 
* Tião Carreiro (1934/1993), violeiro mineiro, em ‘Pagode em Brasília’

Filoso� a 
do campo:
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IMPRESSÕES

 A Quanto à segurança, a 
nova Strada com câmbio 
automático mantém nas 
duas versões quatro air-
bags de série, incluindo 
bolsas laterais que prote-
gem  o tórax e a cabeça. 
Também vêm de fábrica 
sensores sonoros e câme-
ra de ré com linhas dinâ-
micas, faróis de neblina e 
sensor de monitoramento 
da pressão dos pneus. A lis-
ta de equipamentos conta 
com direção com assistên-
cia elétrica, computador 
de bordo, vidros elétricos 
nas quatro portas, volan-
te multifuncional, retro-
visores elétricos e quadro 
de 3,5 polegadas de TFT. A 
tecnologia de conectivida-
de tem sistema multimídia 
com tela de 7 polegadas, 
único do segmento a ofe-
recer espelhamento com 
Android Auto e Apple Car-
Play sem cabos, Wireless 
Charger para carregamen-
to de smartphone sem fio e 
um segundo conector USB 
para passageiros do banco 

traseiro. 
As portas de trás têm 

abertura de 80 graus e os 
bancos oferecem fixação 
Isofix para cadeirinhas. O 
tom marrom é usado na cos-
tura do volante de couro, na 
coifa do câmbio e nos ban-
cos, que usam revestimento 
marrom nas laterais e carre-
gam a inscrição “Ranch” nos 
encostos. Badges “Ranch” se 
destacam abaixo da central 
multimídia e dos tapetes. E 
o quadro de instrumentos 
com tela de LCD customi-
zável faz um “welcome mo-
vement” exclusivo sempre 
que o motor é acionado. A 
caçamba conta com 844 li-
tros de volume e pode carre-
gar até 600 quilos. A tampa 
tem um sistema de molas 
para facilitar a abertura e 
o fechamento. Quatro gan-
chos inferiores e superiores 
ajudam na fixação de vários 
tipos de carga, e o cliente 
pode incrementar a caçam-
ba com os acessórios da li-
nha Mopar, presentes nas 
concessionárias.

Pela Strada adentro

L
íder de vendas no 
mercado brasilei-
ro este ano, com 
100.049 emplaca-
mentos no acumu-

lado de janeiro a novembro, 
a Strada desembarca nas 
concessionárias esta sema-
na duas versões da picape 
compacta da Fiat com trans-
missão automática tipo CVT 
com 7 marchas simuladas, a 
Volcano e a nova topo de li-
nha Ranch. 

Com as duas novas ver-
sões com transmissão CVT, 
a Fiat projeta um aumento 
em torno de 10% nas ven-
das da Strada – o que a co-
locaria em boas condições 
de continuar liderando no 
próximo ano no ranking ge-
ral de automóveis.

De acordo com a Fiat, a 
opção do câmbio automático 
era um desejo dos consumi-
dores da Strada desde o lan-
çamento da nova geração. A 
transmissão automática tipo 
CVT com 7 marchas simula-
das é associada ao motor 1.3 
aspirado Firefly de até 107 ca-
valos de potência a 6.250 ro-
tações por minuto, 13,7 kgfm 
de torque a 4 mil giros, ace-
leração de zero a 100 km/h 
em 12 segundos e velocidade 
máxima de 165 km/h, tudo 
isso abastecida com etanol. 
Segundo a marca pertencen-
te à Stellantis, a transmissão 
CVT oferece três modos de 
condução: no “Automático”, 
a central eletrônica faz lei-
turas constantes da forma 
como o motorista dirige e a 
situação do veículo para ajus-
tar a melhor relação de mar-
cha com foco no consumo. 
Quem prefere estar sempre 
no comando, pode optar pelo 
modo “Manual”, que permi-
te a troca de marchas de ma-
neira sequencial por meio de 

DIVULGAÇÃO

O painel recebeu uma pintura em dois tons, com elementos 
marrons, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante 

A opção do câmbio automático era um desejo dos consumidores 
da Strada desde o lançamento da nova geração

A caçamba da nova Strada conta com 844 litros de volume e pode carregar até 600 quilos

borboletas no volante ou pela 
própria alavanca de câmbio. 
Já o modo “Sport” é voltado 
para uma condução mais di-
vertida e ágil, com a central 
eletrônica promovendo uma 
série de ajustes para tornar o 
veículo mais responsivo. O 
acelerador fica mais sensível, 
a assistência elétrica da dire-
ção é enrijecida e o câmbio 
CVT adota relações de mar-

chas mais curtas.
A Strada com câmbio au-

tomático é oferecida nas con-
figurações Volcano, que man-
tém a opção com transmissão 
manual, e a inédita Ranch, a 
nova topo de gama com vá-
rios diferenciais exclusivos. 
Externamente, a carroceria 
adota novos “skid plate” (par-
te de baixo do para-choque 
dianteiro pintada de prata 

no centro), para-barros, capa 
dos retrovisores em preto bri-
lhante, logotipo “Ranch” ao 
lado do para-lama, estribos, 
barras de teto longitudinais 
cinzas, capota marítima ex-
clusiva com a inscrição “Ran-
ch” gravada na cobertura e 
rodas de liga leve de 15 pole-
gadas com pneus ATR para 
uso misto. O estilo esportivo 
externo acrescenta faróis de 

leds afilados com luzes DRL 
(Daytime Running Light), gra-
de com o Logo Script da mar-
ca no centro com a já tradicio-
nal Fiat Flag (bandeira italiana 
estilizada) à direita e capô vin-
cado sugerindo força e robus-
tez, este, também presente 
na nova Volcano. No interior, 
o painel recebe uma pintura 
em dois tons, com elemen-
tos marrons – a exemplo da 

mesma configuração da nova 
Toro, ao redor do porta-obje-
tos superior –, contrastando 
com as saídas de ar em preto 
brilhante.

A nova Strada com trans-
missão automática mantém 
o pacote de equipamentos 
vindo com sua segunda ge-
ração, no ano passado. O con-
trole de estabilidade com as-
sistente de partida em rampa 
(Hill Holder) agrega mais se-
gurança e conforto junto ao 
câmbio automático, enquan-
to o controle de tração E-Loc-
ker (TC+) faz ajustes constan-
tes para garantir o máximo 
de tração mesmo em pisos 
escorregadios a até 65 km/h. 
Essas capacidade e robustez 
vêm ainda por sua altura li-
vre em relação ao chão entre 
os eixos (de até 23,3 centíme-
tros), seus ângulos de entrada 
(o da frente) acima de 23 graus 
e de saída (o de trás) de 28,7 
graus e a suspensão traseira 
de eixo rígido do tipo ômega.

A Strada Volcano automá-
tica foi lançada com preço a 
partir de R$ 111.990 (R$ 8 mil 
acima da Volcano com câm-
bio manual) e a nova topo 
de linha Ranch parte de R$ 
116.990. Mas esses preços va-
lem somente para a cor Preto 
Vulcano. As tonalidades só-
lidas Vermelho Montecarlo 
e Branco Banchisa acrescem 
R$ 900 ao preço. As metáli-
cas Prata Bari e Cinza Silvers-
tone somam R$ 2.350 à fatura 
e a perolizada Branco Alaska 
encarece a conta em R$ 2.500. 
Os preços sugeridos podem 
variar de acordo com os im-
postos regionais. No Estado 
de São Paulo, por exemplo, 
a Strada automática Volcano 
parte de R$ 115.786 e a Ranch 
começa em R$ 120.995, am-
bas na cor Preto Vulcano. (Da-
niel Dias/AutoMotrix)

A conectividade tem sistema multimídia com tela de 7 polegadas e 
espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay sem cabos 

A Ranch, nova topo de linha da Fiat Strada, foi lançada com preço a partir de R$ 116.990

LÍDER DE VENDAS. Câmbio 
automático é a aposta da 

Fiat para manter a liderança 
da picape Strada em 2022

Novidades em
marcha

 A FIAT STRADA 
RANCH

Motor: transversal 
dianteiro, 1.3, quatro 
cilindros, aspirado
Potência: 98 cavalos 
(gasolina) a 6 mil 
rpm/107 cavalos (etanol) 
a 6.250 rpm
Torque: 13,2 kgfm 
(gasolina) a 4.250 
rpm/13,7 kgfm (etanol) a 
4 mil rpm
Transmissão: tipo CVT 
com 7 marchas simuladas
Tração: dianteira com 
juntas homocinéticas
Direção: pinhão e 
cremalheira com 
assistência elétrica
Injeção: eletrônica 
Magneti Marelli
Combustível: gasolina 
e etanol
Dimensões: 4,48 m de 
comprimento, 1,78 m de 
largura, 1,57 m de altura, 
2,73 m de distância de 
entre-eixos
Volume da caçamba: 
844 litros
Tanque de 
combustível: 55 litros
Preço: a partir de R$ 
116.990.

FICHA TÉCNICA
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NOVIDADE

 A A Toyota anuncia a che-
gada do novo SW4 GR-S à 
família de produtos Gazoo 
Racing no Brasil. Modelo de-
sembarca por aqui com pre-
ço de R$ 415.790, garantia 
de cinco anos ou 150 mil 
quilômetros (o que ocorrer 
primeiro) e com a gama de 
cores composta por Branco 
Pérola com teto bicolor pre-
to e Preto Mica.

O novo SW4 GR-S man-
tém o motor de 2,8 litros de 
16V turbodiesel com inter-
cooler com 204 cavalos de 
potência a 3.400 rotações 
por minuto e 50,9 kgfm de 
torque a 2.800 giros, associa-
do à transmissão automáti-
ca de 6 marchas e à tração 
integral com reduzida com 
acionamento eletrônico.  

Para salientar o design 
esportivo, o SW4 GR-S vem 
com difusores, spoiler, em-
blemas próprios, para-cho-
ques com difusores aerodi-
nâmicos e pneus com rodas 
de liga leve de 18 polega-
das com emblemas “GR”. Na 
frente, tem novos faróis 
com tecnologia full-led de 
flashes sequenciais. No am-
biente interno, os bancos ga-
nham couro preto com Ul-
trasuede, encostos de cabeça 
dianteiros com selo da mar-

Esportividade e pedigree
NOVIDADE. Desenvolvido pela Gazoo Racing, divisão esportiva da Toyota, 
o SW4 GR-S chega ao Brasil com preço estimado de R$ 415.790

ca GR-S e uma tela de TFT de 
4,2 polegadas com gráficos 
da Toyota Gazoo Racing, tela 
sensível ao toque de 8 po-
legadas com espelhamento 
para Android Auto e Apple 
CarPlay, conexão USB, nave-
gador por satélite (GPS), TV 
Digital e função Bluetooth. 
O sistema de áudio é o JBL 
com dez alto-falantes e sub-
woofer (dois tweeters e dois 
squawkers). Na lista de equi-
pamentos, agrega carrega-
dor de celular sem fio. As 
pedaleiras, perfuradas, com 
estilo de competição, são em 
um material todo produzi-
do em alumínio, enquanto 
o volante tem revestimento 
com detalhes microperfura-
dos, aliados à costura verme-
lha, o ar-condicionado tem 
duas zonas digital e a aber-
tura do porta-malas é por 
meio de um sensor de mo-
vimentação dos pés (“kick 
sensor”).

Com 4,79 metros de com-
primento, 1,85 metro de lar-
gura, 1,83 metro de altura, 
2,74 metros de distância de 
entre-eixos e peso de 2.185 
quilos, o SW4 GR-S tem 
como novidades no quesito 
segurança o sistema de vi-
são de 360 graus e os alertas 
de tráfego cruzado traseiro e 

de ponto cego. O pacote de 
segurança ativa Toyota Sa-
fety Sense (TSS) incorpora 
novas funções ao sistema de 
pré-colisão frontal ao adicio-
nar detecção de pedestres e 
ciclistas. O TSS tem um ra-
dar de ondas milimétricas 
que, combinado com uma 
câmera monocular, antecipa 
uma série de perigos e aler-
ta o motorista para evitar 
ou mitigar acidentes. É equi-
pado ainda com sistema de 
pré-colisão frontal, alerta de 
desvio de faixa e controle de 
cruzeiro adaptativo (ACC).

Como em todas as ver-
sões do SW4, a GR-S tem sete 
airbgs (dois frontais, dois la-
terais, dois do tipo cortina e 
um de joelhos do motoris-
ta), Controle de Estabilida-
de (VSC), Controle de Tra-
ção (TRC), Controle Ativo de 

Tração (A-TRC), assistentes 
de controle de descida e de 
partida em rampa, controle 
de oscilação do trailer, freios 
ABS com distribuição de for-
ça (EBD), assistência à frena-
gem de emergência, luzes de 
freio de emergência e duas 
âncoras Isofix com ponto 
de amarração superior, além 
de cintos de segurança de 
três pontos para todos os 
bancos, com pré-tensor e li-
mitador de força para o do 
condutor e do passageiro 
dianteiro. Os consumidores 
da marca no Brasil contam 
com o apoio do Serviço de 
Pós-Venda Toyota, garantia 
a disponibilidade de peças 
de reposição e a Central de 
Atendimento ao Cliente dis-
ponível vinte e quatro horas 
e sete dias por semana. (Da-
niel Dias/AutoMotrix)

O volante tem revestimento com detalhes microperfurados

DIVULGAÇÃO

Utilitário esportivo desembarca no Brasil com preço de R$ 415.790

Modelo possui tela sensível ao toque de 8 polegadas com 
espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay

A 
Triumph acaba de apresen-
tar globalmente a sua nova 
linha Tiger 1200.  A nova 
geração apresenta uma si-
lhueta muito mais fina e 

um design mais compacto com po-
sição em pé mais estreita. No Brasil, 
a linha será lançada em 2022 em três 
modelos: Tiger 1200 GT Explorer, Ti-
ger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally 
Explorer. 

A nova geração traz duas opções 
de tanque de combustível com capa-
cidade de 20 e de 30 litros, nas versões 
Explorer. Além da plataforma de mo-
tor triplo bem adaptada ao turismo, a 
Tiger apresenta uma nova geração do 
motor de três cilindros T-Plane, chassi 
leve e tecnologia avançada.

A nova GT, voltada para as es-
tradas, vem com rodas fundidas de 
19 polegadas na dianteira e 18 pole-
gadas na traseira, inédita suspen-
são semiativa Showa, ajustada para 
proporcionar a pilotagem adventu-
re otimizada na estrada. Já a Tiger 
1200 Rally Pro traz, pela primeira 
vez, uma configuração exclusiva de 
rodas raiadas sem câmara com 21 
polegadas na dianteira e 18 polega-
das na traseira e suspensão semia-
tiva Showa com curso ainda mais 
longo, ajustada para proporcionar 
uma boa pilotagem em todos os ter-
renos. Completando a nova linha, a 
Triumph apresenta, pela primeira 
vez, uma Tiger equipada com tan-
que de combustível de 30 litros na 
Rally Explorer. É a única moto ad-
venture com rodas fundidas e tan-
que com essa capacidade na cate-
goria. Ela conta, ainda, com o novo 
sistema de Radar de Ponto Cego. Os 
freios Brembo Stylema são instala-
dos em todos os modelos da Tiger 
1200, e os pneus Metzeler Tourance 
são colocados em todas GT, enquan-
to as Rally apresentam pneus Met-
zeler Karoo Street, para adequação 
a todos os terrenos. Para o off-road 
avançado, o Michelin Anakee Wild é 
a opção indicada.

A nova Tiger 1200 vem equipada 
com o novo motor de três cilindros 
T-Plane. om 1.160 cc, o motor con-
ta com 150 cavalos de potência (a 9 
mil rpm) e 13,25 kgfm de torque (a 7 
mil rpm). Somando-se a isso, o novo 
escapamento assegura a entrega do 
ronco típico de um autêntico motor 
triplo da Triumph.

No Brasil, a nova geração da Ti-
ger 1200 contará com três anos de 
garantia e um inovador intervalo de 
revisão, de 16 mil quilômetros ou 12 
meses. (Edmundo Dantas/AutoMotruix)

DIVULGAÇÃO

A Tiger 1200 Rally Pro traz, pela primeira vez, confi guração exclusiva de rodas 
raiadas sem câmara com 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira

A Triumph apresenta, pela primeira vez, uma Tiger equipada com tanque de 
combustível de 30 litros na Rally Explorer

Três tigres triplos
DUAS RODAS. Nova 

Triumph Tiger 1200 é 
apresentada mundialmente 

e chega ao Brasil em 2022 
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A 
Globo trabalha 
com a data de 7 de 
fevereiro para es-
treia de “Além da 
ilusão”, próxima 

novela das seis, estrelada por 
Larissa Manoela. Criada e es-
crita por Alessandra Poggi, 
reúne no time de colabora-
dores Adriana Chevalier, Le-
tícia Mey, Flávio Marinho e 
Rita Lemgruber. O roteiro, 
em 167 capítulos, tem dire-
ção artística de Luiz Henri-
que Rios. Os primeiros traba-
lhos aconteceram em Poços 
de Caldas, Minas Gerais, e 
nesta locação foram grava-
das aproximadamente 132 
horas de vídeo. Na trama, 
substituta de “Nos Tempos 
do Imperador”, o público vai 
acompanhar a estreia de La-
rissa Manoela como estrela 
de novela da Globo e a jorna-
da do ilusionista Davi (Rafael 
Vitti), condenado por um 
crime que não cometeu. De-
pois de 10 anos na cadeia e 
inconformado com a injusti-
ça, o mágico recorre aos seus 
truques para fugir. Seu único 
objetivo é provar sua ino-
cência e restabelecer a ver-
dade dos fatos. A produção, 
dividida em duas fases, tem 
uma passagem de tempo 
de dez anos, e salta de 1934 
para 1944. Também estão 
no elenco, Marcelo Novaes, 
Lima Duarte, Paloma Duarte, 
Paulo Betti, Antonio Calloni, 
Malu Galli, Danilo Mesquita, 
Marcos Breda, Olívia Araújo, 
Emiliano Queiroz, Claudio 
Jaborandy, Letícia Pedro, Pa-
trícia Pinho, entre outros.

TV Tudo
Homens trabalhando. O SBT 
está promovendo uma gran-

Novela com Larissa Manoela ganha data de estreia
de reforma no Estúdio 10, 
próximo à cidade cenográfi-
ca das novelas infantis. E isso 
tanto interna como externa-
mente. Além da dramatur-
gia, o espaço será colocado à 
disposição de realities shows. 

Retomada. O programa 
“Persona”, da TV Cultura, exi-
bido aos domingos, às 21h, 
vai retomar suas gravações 
presenciais em 2022. Co-
mando de Atílio Bari e Chris 
Maksud.

Dois tempos. O “Canta Co-
migo Teen”, comandado 
por Rodrigo Faro e Ticiane 
Pinheiro, terá sua final em 
duas partes. Uma vai ao ar 
hoje, e a outra, no próximo 
domingo.

Integração. A cobertura das 
Eleições 2022 pela Jovem Pan 
contará com uma integração 
completa de seus veículos. 
Promessa de um acompa-
nhamento diário pelas emis-
soras de TV, rádio e platafor-
mas digitais e Panflix.

Emendou. Julia Guerra co-
meçou a gravar participação 
em “Reis”, nova produção bí-
blica da Record que estreia 
em 2022. A atriz também in-
tegrou o elenco de “Gênesis”, 
além de trabalhos na Globo, 
como “Os dias eram assim” e 
“Deus salve o rei”.

Se deu bem. Gabriel Leone, 
um dos destaques de “Um 
Lugar ao Sol”, não tem do 
que reclamar do chamado 
“contrato por obra”. Livre de 
exclusividade, ele não para 
de trabalhar, tanto nas TVs 
quanto no streaming. Mais 

recentemente, acertou uma 
série na TV Cultura sobre os 
200 anos da Independência.  

Esporte. Além da Fórmula 
Indy, a TV Cultura também 
tem entre suas prioridades 
de grade a Liga Europa, se-
gundo maior torneio de fu-
tebol da Europa. O desejo é 
continuar com o evento por 
muitos anos.  

Virar a chave. José Lore-
to está encarando o Tadeu, 
nas gravações do remake de 
“Pantanal”, como uma gran-
de oportunidade para virar a 
chave. Apagar a má impres-
são deixada em “O Sétimo 
Guardião”. A exemplo de ou-
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tros artistas, ele volta à Glo-
bo via contrato por obra.

Rádio corredor. Nos corre-
dores da Globo no Rio de Ja-
neiro, há quem garanta que 
novas mudanças poderão 
ser anunciadas entre janei-
ro e fevereiro. O Jornalismo 
aparece no topo da lista de 
apostas. 

Teatro. Um texto de Walter 
Quaglia, um dos mais con-
ceituados autores para a in-
fância e juventude da década 
de 60/70,  ganha encenação 
inédita pelas mãos da filha. 
A diretora Geraldine Quaglia 
apresenta nova encenação 
da peça “O Gigante”, 50 anos 

após a primeira montagem 
produzida por Cleyde Yáco-
nis. O espetáculo faz sessão 
única nesta segunda-feira no 
Teatro D, no Itaim Bibi, em SP.

Minissérie. Gabi Petry inte-
gra o elenco de “Passaporte 
para liberdade”, que estreia 
nesta segunda-feira na Glo-
bo - faz a cantora judia Vivi 
Landau Kruger. Gabi se mu-
dou para os Estados Unidos, 
em 1999, e por lá ficou quase 
cinco anos, onde se formou 
em teatro musical. Tem vá-
rios espetáculos no currícu-
lo, banda do Faustão, novelas 
no SBT e virou celebridade 
no Irã, depois de ter atuado 
nas comédias “Texas” 1 e 2.

·       Anitta e Debo-
rah Secco gravaram 
participação em “To 
Tell The Truth”, novo 
quadro do “Domin-
gão com Huck”, para 
2022.
·       ... Com produção 
de Guilherme DelRio 
e direção de Jacques 
Lagoa, a estreia no 
Rio está prevista para 
março.   
·       “Nos Tempos do 
Imperador” chegará 
ao fim no dia 4 de fe-
vereiro com um total 
de 155 capítulos.
·       Grazi Massafera 
negocia com a HBO 
Max, mas também 
tem sofrido forte 
marcação de outras 
empresas. A certeza 
é que a atriz terá um 
2022 dos mais movi-
mentados.
·       O especial de 
ano novo do “Mas-
terChef ”, dia 28, às 
22h30, terá como 
convidados: Dudu 
Nobre, Cafu,  Paula 
Fernandes, Gustavo 
Mioto, Duda e Leda 
Nagle,  Ronnie e Leo 
Von, entre outros.
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Rotas Cervejeiras: 
opção de viagem 
neste verão

SP. Com mais de 200 fabricantes, cidades do interior se destacam na 
produção artesanal; estado assumiu a liderança no ranking nacional

AGÊNCIA BRASIL

 A Com a chegada do verão, 
as seis rotas cervejeiras do 
estado de São Paulo entram 
no cardápio do viajante que 
busca os sabores e a tranqui-
lidade do interior paulista. 
Destaque para as regiões de 
Piracicaba, Serra da Manti-
queira, Campinas, Sorocaba, 
Ribeirão Preto e Capital – sen-
do que as duas últimas apre-
sentaram aumento de 55% e 
40%, respectivamente, no nú-
mero de cervejarias em 2020. 

Segundo o Anuário da Cer-
veja, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Meio Am-
biente, o estado de São Paulo 
teve um crescimento de 550% 
no número de fábricas entre 
2017 e 2020. Com 285 estabe-
lecimentos, é o líder nacional 
no ranking. 

O mapeamento foi feito 
pela Secretaria de Turismo e 

Viagens do Estado. São diver-
sas opções entre cervejarias 
artesanais com produtos e sa-
bores locais, tours guiados, 
degustação e até oficinas so-
bre a fabricação da bebida. 

É possível visitar e conhe-
cer também o processo das 
grandes fabricantes, como 
Ambev, com visitação em 
Campinas, Agudos, Jaguariú-

na e Ribeirão Preto. A Heine-
ken abriu as portas da fábri-
ca de Jacareí – primeiro tour 
guiado da marca no Brasil. 

Até 2023 mais uma cidade 
paulista receberá uma marca 
famosa: a espanhola Estrel-
la Galícia confirmou o inves-
timento de R$ 2 bilhões na 
construção em Araraquara 
da 1ª fábrica fora do país eu-
ropeu. 

O interior paulista reúne 
ingredientes favoráveis ao 
crescimento da produção de 
cervejas: famílias de imigran-
tes europeus, disponibilidade 
de insumos, principalmente 
água, produtores preocupa-
dos com a qualidade e fres-
cor das geladas, aumento da 
demanda por opções artesa-
nais e um calor que funcio-
na como incentivo, principal-
mente no verão.

A Capital de SP teve um 
aumento de 40% no 
número de cervejarias em 
2020; cervejarias como 
da Heineken, em Jacareí, 
apostam em tour pela fábrica

As fábricas da Ambev em várias cidades do Estado também promovem visitação

DIVULGAÇÃO/AMBEV

 A O Governador João Doria 
anunciou nesta quinta-feira 
(16), no Palácio dos Bandei-
rantes, a liberação de R$ 400 
milhões para obras e melho-
rias de infraestrutura de 210 
cidades turísticas do estado de 
São Paulo - 70 estâncias e 140 
Municípios de Interesse Turís-
tico (MITs). 

“Estamos retomando a ati-
vidade turística em São Paulo, 
porque aqui temos vacina. A 
capital de São Paulo é a capital 
mundial da vacina. Por isso, 
podemos retomar as ativida-
des turísticas aqui, com cuida-
do, com zelo, usando as nossas 
máscaras, fazendo o distancia-
mento sempre que possível e 

São Paulo libera R$ 400 milhões para 210 cidades turísticas 

Evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes 

DIVULGAÇÃO

respeitando os protocolos sa-
nitários”, afirmou Doria.  

Os recursos são provenien-
tes do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos (Dadetur), 
vinculado à Secretaria de Tu-
rismo e Viagens. Além dos R$ 
400 milhões, divididos em 350 
convênios, em 2021 foram sal-
dados os restos a pagar de ges-
tões anteriores, que chegaram 
a R$ 100 milhões. 

Além de deixar as cidades 
turísticas mais bem prepara-
das, as obras ajudam na ma-
nutenção de empregos em ou-
tros setores, como construção 
civil, transportes e comércio 
em geral. Desde 2019, já foram 

liberados R$ 527 milhões para 
as cidades turísticas.

RETOMADAS DOS NEGÓCIOS.
Na ocasião, a Secretaria de Tu-
rismo e Viagens e Sebrae-SP 
assinaram um termo de par-
ceria para capacitar empresá-
rios e agentes públicos na ob-
tenção de crédito orientado 
para a retomada dos negócios. 
O programa é dividido em ati-
vidades presenciais, híbridas e 
online, com consultorias indi-
vidualizadas, que cobrirão as 
49 regiões turísticas do estado. 
“Empresários e mesmo as pre-
feituras têm dificuldade para 
entender e acessar linhas de 
crédito. A parceria com o Se-

brae foi estruturada para dei-
xar todos mais bem prepa-
rados para a retomada dos 
negócios”, destacou o Secretá-
rio de Turismo e Viagens, Vini-
cius Lummertz. 
Os atendimentos terão início 
na segunda quinzena de janei-
ro. Serão três eixos: mobilizar e 
sensibilizar os empresários do 
setor sobre o programa e a dis-
ponibilidade de linhas dispo-
níveis no mercado; capacita-
ções, consultorias individuais 
e oficinas para elaboração de 
projetos; e orientação com 
foco no acesso ao mercado, 
oferecendo ferramentas para 
a formatação de produtos tu-
rísticos competitivos.

Estado de São 
Paulo teve um 
crescimento de 
550% no número 
de fábricas de 
cerveja entre 
2017 e 2020


