
Pix vira ‘febre’ e movimenta no 
ano R$ 8 bi em Americana e SB
Nova modalidade de transações financeiras, que completou um ano em novembro, “cai no gosto” popular, tem 
alta adesão, ganha elogio de comerciantes e já responde por mais de 70% das operações bancárias, diz BC P3
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Ministério joga 
para janeiro
decisão sobre 
vacinar crianças
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Ao todo, mais de 3,8 mil CNHs (Carteira Nacional de Ha-
bilitação) de condutores de Americana, Hortolândia, Nova 
Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, vencidas entre 
março e abril de 2020, perderão a validade a partir do dia 30 
deste mês. A decisão é do Conselho Nacional de Trânsito.

Região tem 3,8 mil CNHs 
com renovação até dia 31
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Após a aprovação pela An-
visa à imunização de crian-
ças de 5 a 11 anos de idade 
contra a Covid-19, a Secre-
taria de Saúde de Americana 
estima que 20.845 menores 
nesta faixa etária possam 
ser vacinadas, de acordo 
com dados do IBGE-2021.

Americana tem
20 mil crianças
para vacinação

Brasil + Mundo07

A mais recente pesquisa 
do Datafolha sobre a eleição 
para a sucessão de João 
Doria no governo paulista 
explicita o peso da articu-
lação em curso para atrair 
o ex-governador Geraldo 
Alckmin (sem partido) para 
a vaga de vice na chapa pre-
sidencial de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). Os três envol-
vidos na negociação com 
interesses locais lideram a 
corrida para o Palácio dos 
Bandeirantes: em três ce-
nários diferentes, pontuam 
à frente Alckmin, o ex-pre-
feito paulistano Fernando 
Haddad (PT) e o ex-governa-
dor Márcio França (PSB).

SP: Alckmin, 
Haddad  e 
França lideram

Antonio Molina/Folhapress

MINISTRO | Queiroga disse neste sábado que vacinação de crianças requer “análise mais aprofundada”
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Pancadas de 
chuva a tarde

CLIMA NA RMC

Agilizou 
bastante, criou 
facilidade 
para clientes e 
comerciantes

JOÃO ROBERTO 
GARCIA
Empresário, sobre o Pix
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Jornal TODODIA
Fundado em 28 de outubro de 1996

Ano XXII - Nº 8.960

TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Rosa Nabarro
Falecida ontem, aos 84 anos de idade. Era viúva de Paulo 

Caetano de Oliveira, deixando os filhos Aparecido e Rosemeire. 
Sepultada no Cemitério da Paz. (Funerária Araújo-Orsola)DOIS COELHOS |  Numa das várias feiras noturnas inauguradas durante a semana 

em Sumaré, o prefeito Luiz Dalben não só prestigia, como leva limão para casa.

IMAGEM DO DIA

Natal com pandemia, de novo Natal: expressão de amor e 
fraternidade

O terrível ano de 2021, 
não sei ainda se mais ou 
menos do que o ano de 
2020, está acabando, gra-
ças a Deus. E termina com 
a descoberta de uma nova 
variante do vírus, mais 
contagiosa que as ante-
riores, cogita-se. Estão fa-
zendo estudos para saber 
o quão contagiosa ela é, se 
as vacinas existentes vão 
cobri-la e se ela é mais le-
tal ou não. Espera-se que 
as vacinas que estão aí te-
nham eficácia e combatam 
também esta nova cepa do 
coronavírus. Tomara, pois 
justo agora que se via o fim 
deste flagelo que contami-
nou o mundo todo e que já 
matou mais de cinco mi-
lhões pelo planeta, aparece 
uma notícia dessas. Mais 
um Natal com pandemia, 
infelizmente.

O fato é que a data maior 
da cristandade está aí e 
2022 está para começar e 
temos que confiar que a 
renovação, o renascimento 
que o Natal nos traz fortifi-
cará a nossa fé no Universo 
para que o novo ano seja 
melhor. E será. As vacinas 
anti-Covid hão de ser efi-
cazes e seguras para a nova 
e temerosa cepa, uma boa 
parcela das pessoas pelo 
mundo estão  imunizadas, 
apesar do negacionismo 

O Natal é uma data tão 
importante para toda a 
humanidade que mes-
mo os que não têm Jesus 
Cristo como Deus, sen-
sibilizam-se com os seus 
efeitos. O fato do Filho de 
Deus, onipotente, se en-
carnar assumindo a nossa 
natureza humana, sem 
deixar a divina, se tornou 
o Evento mais importante 
da história, tanto assim 
que o Seu nascimento di-
vidiu a História em duas 
partes, para a maioria da 
humanidade.

O que celebramos no 
Natal de Jesus é a festa do 
Amor de Deus pela hu-
manidade, que vendo-a 
prejudicada pelo pecado 
original, e separada d’Ele, 
vem buscá-la de volta 
para Si. Mas para isso foi 
preciso o maior gesto de 
amor que o mundo já viu: 
“Deus amou a tal pon-
to o mundo, que deu o 
Seu Filho único para que 
todo aquele que n’Ele crer 
tenha a vida eterna” (Jo 
3,16). Quem tem fé e me-
dita neste acontecimento, 
não tem como não ex-
perimentar uma imensa 
alegria. Como anunciou 
Isaías, “o povo que anda-
va na escuridão viu uma 
grande luz; para os que 
habitavam nas sombras 
da morte, uma luz res-
plandeceu” (Is 9, 1). A Luz 
de Cristo brilhou nas tre-
vas desse mundo!

Desde sempre, a cris-
tandade se alegra com o 
Natal e sente a necessi-
dade de manifestar a sua 
grandeza de muitas ma-
neiras. Uma delas é dar 
presentes para as crianças 
e para amigos e parentes, 
num gesto de amizade, 

LUIZ CARLOS AMORIM
FELIPE AQUINOESCRITOR, EDITOR E REVISOR 
PROFESSOR E APRESENTADOR 
NA TV CANÇÃO NOVA

e das campanhas anti-va-
cinas. Teremos que con-
tinuar com os cuidados, 
ainda em 2022, enquanto 
as vacinas seguem sendo 
administradas em todo o 
planeta, sim, para que o 
flagelo diminua e possa-
mos respirar mais alivia-
dos, falar com as pessoas 
de perto, abraçar e beijar 
nossa família, nossos ami-
gos, nossos amores.

Poderemos trabalhar, ir 
à escola, a restaurantes, ao 
teatro, visitar os amigos, 
reunirmo-nos novamente, 
voltar ao “normal”, mesmo 
que não seja o normal de 

antigamente, mesmo que 
seja um novo “normal”. 
Porque a falta de proximi-
dade, a solidão, a falta do 
abraço e da convivência 
em 2020 e parte de 2021 
nos mudou, a pandemia 
mudou todo o mundo e 
precisamos nos adaptar a 
um  “novo” normal. Mas se 
passamos por dois anos  de 
pandemia, terríveis, como 
não nos adaptarmos a um 
“novo” normal? Desde que 
a ameaça seja afastada, 
enfrentaremos tudo, e há 
muito que enfrentar, pois a 
economia está seriamente 
prejudicada, a inflação está 
subindo a olhos vistos e 
não há trabalho para todos 
que ficaram sem ele, mais 
do que antes da pandemia. 

Temos muita dificuldade 
pela frente, mas se for sem 
a Covid, com uma Covid 
mais amena, venceremos.

O Natal será feliz, o ano 
de de 2022 será melhor, se 
Deus quiser. Que venha 
2022, o ano do abraço, do 
beijo, do sorriso com os 
dentes à mostra, do abraço 
de mãos. Nunca imaginei 
que não poder ver o sorriso 
do outro doeria tanto em 
nós. Mas aprendemos a 
sorrir com os olhos, não foi? 
Então o novo ano do abra-
ço, do beijo, das mãos abra-
çadas será o ano do sorriso 
com dentes, que acompa-
nhará, finalmente, de novo, 
o sorriso dos olhos. Tenho 
plena consciência do valor 
disso tudo, pois nesses dois 
últimos anos abençoados 
deixei  de abraçar meu 
neto, minhas filhas, meus 
irmãos, minha mãe, meus 
amigos. Sei a falta que isso 
faz. Então vamos fazer um 
Natal feliz, sem aglomera-
ções, com cuidado, pois o 
vírus ainda está circulando 
por aí. Vamos pedir de pre-
sente de Natal que o vírus 
fatídico perca a força, que 
vire só “uma gripezinha”, 
mesmo que fique indefi-
nidamente por aí e que te-
nhamos que tomar vacinas 
todos os anos.

Feliz Natal para todos. E 
quando digo isso, não é da 
boca pra fora, não é uma 
formalidade. É um desejo 
forte, uma certeza como 
nunca tive antes. Precisa-
mos comemorar o Natal 
segundo o que ele realmen-
te é. Vamos comemorar 
o aniversário do Menino 
com ele presente. Na nossa 
alma, em nosso coração.

Voltar ao “normal”, 
mesmo que não 
seja o normal de 

antigamente

consideração e apreço. 
Esse costume certamente 
tem suas origens naqueles 
pastores do campo de Be-
lém, que na noite do Natal 
receberam a aparição dos 
anjos anunciando-lhes 
o nascimento do Salva-
dor. No Presépio repre-
sentamos esses pastores 
levando ao Menino uma 
ovelha de presente. Eles 
representavam o povo ju-
deu, que Deus preparou 
por mais de mil anos para 
receber o Messias.

Mas vieram também 
os Reis Magos, provavel-
mente da Pérsia. Conhe-
cedores dos astros e do 
anúncio da chegada do 
Rei dos judeus, vieram 
adorá-lo, trazendo pre-
sentes ao Menino Deus. 
Eles representavam os 
pagãos, porque o Salva-
dor veio para todos os ho-
mens, não apenas para os 
judeus. Deram ao Menino 
ouro (para o Rei), incenso 
(para Deus) e mirra (para 
o sacrifício do Cordeiro de 
Deus). Sem dúvida, esse 
exemplo dos Reis Magos 
inspirou a humanidade 
a presentear as crian-
ças – pois delas é o Reino 
de Deus, disse Jesus – e 
depois se estendeu para 
outras pessoas queridas. 
Tudo isso tem sentido 
quando não se perde o 
sentido da alegria do Na-
tal, pois não existe Natal 
sem Jesus Cristo.

De modo especial, tem 
um grande sentido lem-
brar dos pobres nesse dia. 
O Natal fixou a figura do 
Papai Noel, um pálido re-
flexo da pessoa que a ins-
pirou: São Nicolau, bispo 
de Mira, antiga cidade da 
costa meridional da atual 
Turquia. Com seu carisma 
de caridade, o “bom velhi-
nho” persiste ainda hoje, 
apesar de ficar restrito 
apenas à imagem de co-
mercialização no período 
das festas de Natal.

Que possamos fazer do 
Natal um momento de 
celebrar o amor, a paz e 
a ajuda sobretudo aos ir-
mãos mais necessitados!
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Americana e SB movimentam R$ 8,6 
bilhões em 11 meses com nova modalidade 
de pagamentos, que “cai no gosto” popular 
e supera outras transações, afirma BCFaz um Pix

ECONOMIA

Correntistas de Ame-
ricana e Santa Bárbara 
d’Oeste movimentaram 
em transferências e paga-
mentos o total de R$ 8,6 
bilhões exclusivamente 
com o sistema de Pix en-
tre os meses de janeiro a 
novembro deste ano.

A população de ambas 
as cidades chegou a esse 
montante após efetuar 
mais de 12,8 milhões de 
transações gratuitas e ins-
tantâneas.

Americana e Santa Bár-
bara operam, em média, 
R$ 1 milhão por hora por 
meio do novo sistema tec-
nológico. Os dados foram 
obtidos pelo TODODIA 
junto ao Banco Central do 
Brasil.

Para se ter ideia, esse 
volume operado é mais 
que o dobro do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) de 
Nova Odessa, que é o to-
tal de riquezas produzido 
pelo município.

Dados do IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística) referentes 
a 2018 – ano mais atual 
disponível para consulta 
- apontam que o PIB no-
vaodessense é de R$ 3,5 
bilhões.

Os americanenses al-
cançaram a marca dos 
R$ 5,7 bilhões em transa-
ções por Pix nos 11 me-
ses completos de 2021, 
com 7,7 milhões de pa-
gamentos e transferên-
cias realizadas.

O mês de maior movi-
mentação financeira na 
cidade foi em outubro, 
quando foram pagos ou 

PAULO MEDINA
AMERICANA

Divulgação

JOÃO ROBERTO | Na oficina dele, Pix já é usado por 50% 

Sistema faz
um ano e já
responde por 
72% das
operações

No dia 16 de no-
vembro, o Pix com-
pletou um ano de 
operação, com nú-
meros substancias 
de pagamentos no 
Brasil.

Conforme o Banco 
Central, operações 
com Pix ultrapassa-
ram as transações 
de DOC e TED, jun-
tas, assim como já 
deixaram os boletos 
para trás.

No fim de outubro, 
o Pix já correspondia 
a 72% das operações, 
considerando TED, 
DOC, TEC, boleto e 
cheque. No país, são 
mais de 348 milhões 
de chaves cadastra-
das, informou o Ban-
co Central.

O presidente do 
Banco Central, Ro-
berto Campos Neto, 
destacou que o Pix 
“caiu no gosto” da 
população e a uti-
lização do sistema 
cresce a cada mês. 

Neto salientou 
que as expressões 
‘me faz um Pix’ ou 
‘aceita Pix?’ já fazem 
parte da rotina do 
brasileiro.

                                              | PM

Na oficina, metade é Pix
Proprietário de uma 

oficina mecânica em 
Americana, o empre-
sário João Roberto 
Garcia, de 49 anos, 
enfatizou as facilida-
des da tecnologia e 
que 50% de seus clien-
tes pagam os serviços 
com Pix.

“Agilizou bastante 
pra gente, criou facili-
dade para clientes e co-
merciantes. Hoje, 50% 

dos clientes pagam 
com Pix e nós pagamos 
os nossos fornecedores 
todos com Pix”, disse.

Garcia ainda lem-
brou da economia ge-
rada ao bolso dos cor-
rentistas, uma vez que 
não precisa mais pa-
gar taxas para efetuar 
DOCs e TEDs. Em al-
guns bancos, a realiza-
ção de TEDs custa mais 
de R$ 14 por operação

A fim de coibir fraudes, no 
dia de seu primeiro aniver-
sário, o Pix ganhou uma 
nova funcionalidade. Pas-
sou a operar o chamado 
Mecanismo Especial de De-
volução, que torna célere o 
ressarcimento de valores a 
correntistas que sofrerem 
com fraudes e falhas ope-
racionais.
Como medida de seguran-
ça, o Banco Central estipu-
lou limite de R$ 1 mil nas 
operações para pessoas 
físicas entre 20h e 6h. As 
contas de pessoas jurídicas 
não foram atingidas pela 
nova determinação.

+ SEGURO

transferidos R$ 795,4 mil 
via Pix.

Os barbarenses, por sua 
vez, utilizaram R$ 2,9 bi-
lhões com o Pix, por meio 
de 5 milhões de operações 
no ano. Outubro também 
foi o período com maior 
movimentação: R$ 485,2 
milhões.

COMÉRCIO ELOGIA
Para o presidente da 

Acia (Associação Comer-
cial e Industrial de Ame-
ricana), Wagner Armbrus-
ter, a existência do Pix 
dinamizou o comércio.

“De um modo geral, 
essa novidade trouxe con-
fiabilidade nas relações, 
conduzindo os empresá-
rios a terem um acesso 

menos demorado ao res-
gate da sua vida econô-
mico-financeira com o 
mercado consumidor. E 
ao lado da questão da se-
gurança nas transações, 
percebe-se que a nova 
modalidade facilita as re-
lações, tornando-as mais 
tranquilas e verdadeiras”, 
disse.

Ele pontuou a rápida 
e fácil adesão da maioria 
dos cidadãos à tecnologia 
e destacou que o PIX fez 
com que consumidores 
superassem o momento 
da dúvida nas relações de 
consumo.

“Não temos nenhum 
relato negativo desta re-
lação entre consumidor e 
mercado empresarial. O 
que precisa ficar claro ao 
consumidor com todas as 
modalidades de compra 
é estar atento para não 
cair em golpes, que au-
mentaram e estão enga-
nando a muitos. Uma boa 
orientação que passamos 
aos consumidores é que 
chequem se as lojas que 
ofertam produtos têm 
endereço fixo e se de fato 
existem. Quem faz trans-
ferência apenas com base 
em uma página da Inter-
net pode estar caindo em 
golpes”, alertou.

O presidente da Acisb 
(Associação Comercial e 
Industrial de Santa Bár-
bara d’Oeste), João Batista 
de Paula Rodrigues, falou 
da “ótima opção” para o 
comércio.

“É uma ferramenta de 
grande importância, óti-
ma, ficou tudo prático, 
ágil e seguro. As opera-
ções são precisas e sem 
problemas”, disse.

1.000.000
DE REAIS POR HORA 

SÃO MOVIMENTADOS 
COM PIX EM

AMERICANA E SB
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REAJUSTE DO IPTU

Depois da notícia de que o IPTU de Americana será 
reajustado em 8,96% para 2022, dois vereadores 
tentaram se movimentar na Câmara em relação ao 
assunto. Dr. Daniel (PDT), atualmente em pé de guerra 
com o Executivo, protocolou indicação solicitando que 
o aumento seja cancelado, em decorrência da situação 
complicada das famílias com a pandemia. Mais realista, 
Nathália Camargo (Avante) optou por uma indicação 
em que pede à prefeitura para prorrogar o prazo de 
pagamento da primeira parcela, ou cota única, que 
vencem no dia 20 de janeiro.

TUDO AZUL (2)

Morais destaca na ação que existia um contrato válido, assina-
do no ano passado, para que a prefeitura comprasse tintas em 
tons de verde e cinza. . No entanto, todo os itens previstos no 
contrato que tinha validade de um ano teriam sido comprados 
de uma única vez, “sem a comprovação da efetiva necessidade”,  
totalizando despesa de R$ 64,2 mil. “Além disso, há informa-
ções de que a quantidade de tinta entregue no Almoxarifado 
Central é divergente da quantidade determinada na ata de 
registro de preços, bem como, as cores das tintas adquiridas não 
correspondem às cores especificadas no edital”, argumenta.

TUDO AZUL (3)

Para Morais, na condição de prefeito, Leitinho está fazendo “pro-
moção pessoal” com uso do dinheiro público ao pintar, nas cores 
de seu partido, prédios e bens públicos, portais, bancos, floreiras 
de canteiros das avenidas, entre outros. Na representação, proto-
colada no dia 14 de dezembro, o vereador incluiu fotos do velório, 
do cemitério, de dois portais de entrada da cidade, do Ambula-
tório de Especialidades Médicas, do Ginásio de Esportes Jaime 
Nércio Duarte, do Estádio Municipal Natal Gazzetta, do refeitório 
dos servidores públicos, da Avenida João Pessoa, dos bancos da 
Praça dos Três Poderes e de outras praças. Tudo azul. Detralhe: 
Wagner Morais é do PSDB, cuja cor predominante é o azul.

TUDO AZUL

Em Nova Odessa, o 
vereador Wagner Morais 
protocolou representação 
na Procuradoria Geral de 
Justiça do Estado solici-
tando avaliação e possível 
instauração de ação por 
improbidade administrativa 
contra o prefeito Leitinho 
(PSD), por conta do que 
chamou de “desperdício de 
dinheiro público para pintar 
a cidade na cor azul”, cor do 
partido do atual prefeito.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Habilitações perderão a validade a partir do dia 1º de janeiro de 2022

Região tem 3,8 mil CNHs
com renovação até dia 31

Ao todo, 3.824 CNHs 
(Carteira Nacional de Ha-
bilitação) de condutores 
de Americana, Hortolân-
dia, Nova Odessa, Santa 
Bárbara d’Oeste e Sumaré, 
vencidas entre março e 
abril de 2020, perderão a 
validade a partir do dia 30 
deste mês.

A decisão é do Contran 
(Conselho Nacional de 
Trânsito), que estabeleceu 
um cronograma para re-
gularização do documen-
to com prazo de renova-
ção ampliados em 2020 
por conta da pandemia de 
Covid-19.

Segundo o Detran.SP 
(Departamento de Trân-
sito Estado de São Paulo), 
em todo o estado o núme-
ro chega a 185 mil cartei-
ras de motorista que serão 
considerados irregulares 
ainda este ano, a partir do 
dia 31 de dezembro.

Na região, Sumaré conta 
com o maior número de 
habilitações que deixam 

TRÂNSITO

RENATO PEREIRA
REGIÃO

de valer ainda neste ano: 
são 1020.

Em Americana, 1.003 
motoristas precisam reno-
var o documento, segui-
dos por outros 768 con-
dutores de Santa Bárbara 
d’Oeste, 738 de Hortolân-
dia e 295 de Nova Odessa.

O período para reno-
vação foi estipulado com 

base no mês de venci-
mento da CNH.

Habilitações vencidas 
entre maio e junho do ano 
passado, por exemplo, 
precisam ser renovadas 
até o dia 31 de janeiro de 
2022 e assim sucessiva-
mente a cada 30 dias. 

A multa para motoristas 
que forem flagrados du-

rante fiscalização dirigin-
do com a CNH irregular é 
de R$ 293,47.

A infração é considera-
da gravíssima e ocasiona 
a perda de sete pontos na 
carteira, além do recolhi-
mento do documento e da 
retenção do veículo até a 
apresentação de um con-
dutor habilitado.

Canais digitais facilitam processo de renovação
A renovação simplifi-

cada da CNH pode ser 
feita pelos canais digitais 
do Poupatempo, como o 
portal – www.poupatem-
po.sp.gov.br -, aplicativo 
Poupatempo Digital e to-
tens de autoatendimento, 
além das plataformas ele-
trônicas do Detran.SP. 

Para isso, o motorista 
não precisa compare-
cer presencialmente em 
uma unidade, bastando 
seguir o passo a passo do 
atendimento online, rea-
lizar o exame médico na 
clínica indicada durante 
o processo e o novo do-

cumento chegará no en-
dereço de cadastro, pelos 
Correios. 

“Para facilitar a vida dos 
condutores, a renovação 
da CNH passou a ser ofe-
recida nas plataformas 
digitais do Detran e do 
Poupatempo e essa é uma 
realidade que veio para fi-
car, pois além de ser prá-
tica e segura, ela desburo-
cratiza processos e evita 
deslocamentos desneces-
sários ao cidadão”, afirma 
Ernesto Mascellani Neto, 
diretor-presidente do De-
tran.SP. 

Vale lembrar que mo-

toristas que tenham 
CNH nas categorias C, D 
ou E precisam realizar o 
exame toxicológico em 
laboratório credenciado 
pelo Senatran com an-
tecedência, pois o laudo 
será solicitado durante o 
exame médico. O exame 
é válido por dois anos e 
meio para menores de 
70 anos e tem a mesma 
validade da CNH para 
maiores de 70 anos. Ou-
tra opção é o motorista 
solicitar o rebaixamento 
de categoria, o que tam-
bém pode ser feito pelos 
canais digitais, inclusive 

durante o processo de re-
novação simplificada.  

“Qualquer motorista 
pode solicitar a renova-
ção da carteira de habi-
litação pelos canais digi-
tais do Poupatempo. Se o 
atendimento presencial 
for necessário, como nos 
casos de transferência in-
terestadual de endereço, 
por exemplo, o próprio 
sistema irá direcioná-lo 
ao agendamento, para 
realizar o serviço no posto 
de sua preferência”, expli-
ca Murilo Macedo, diretor 
da Prodesp.       | DA REDAÇÃO

HABILITAÇÃO | Trafegar com documento vencido acarreta multa de R$ 293,47 
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PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS

Refis em SB termina na quinta-feira
A Prefeitura de Santa 

Bárbara d’Oeste encerra 
na próximaquinta-feira 
(23) o prazo para contri-
buintes inadimplentes 
interessados em aderir ao  
programa de refinancia-
mento de dívidas munici-
pais, o Refis 2021.

O atendimento é das 9h 
às 16h nos seguintes lo-
cais: Setor de Dívida Ativa 

– Villa Multimall – antigo 
Vic Center - Rua do Ós-
mio, 975 - Jardim Fernan-
do Mollon; Administração 
Regional Cidade Nova, 
Rua do Algodão, 1431 - Ci-
dade Nova; Administração 
Regional Jardim Europa, 
Rua Portugal, 740 - Jd. Eu-
ropa. Não há necessidade 
de agendamento.

Os contribuintes que 

abriram protocolo pela 
Internet para o Refis/2021, 
mas que não compare-
ceram ao Setor de Dívida 
Ativa para adesão, devem 
se dirigir a um dos locais 
citados. Após essa data, o 
contribuinte que não tiver 
comparecido, terá o seu 
protocolo encerrado defi-
nitivamente.

Pagando a dívida à vista, 

o desconto é de 100% para 
juros e multas. Os débitos 
também poderão ser par-
celados em até 24 vezes 
com descontos escalona-
dos. O Refis 2021 permite 
a regularização de débitos 
tributários e não tributários 
de pessoas físicas ou jurí-
dicas, como IPTU, ISSQN, 
ITBI, infrações diversas, en-
tre outros.                | DA REDAÇÃO
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COVID-19

Americana aplicou, até 
a última sexta-feira (7), 
409.357 doses de vacinas 
contra a Covid-19. O mu-
nicípio chegou a 85,79% de 
cobertura com o esquema 
completo e 91,78% com ao 
menos uma dose.

Desde janeiro, foram 
vacinadas 192.783 com 
a primeira dose,174.089 
com a segunda, 6.069 de 
dose única e 36.416 na 
terceira dose.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, o total da 
população vacinável com 
12 anos ou mais é estimado 
em 210.008 pessoas. Mas a 
Vigilância Epidemiológica 

esclarece que não é possí-
vel estimar um prazo para 
que essa população seja 
imunizada em sua totali-
dade. “Em toda campanha 
de vacinação é sabido que 
aproximadamente 10% da 
população não se vacina. 
Os motivos são o nega-
cionismo, a insegurança 
e fatores de comorbidade 
que contraindicam o imu-
nizante”, informou.

Até o momento, o mu-
nicípio atingiu pouco mais 
de 15% de cobertura de 
dose adicional, conside-
rando o prazo estabelecido 
de intervalo, que agora é 
de quatro meses após a se-
gunda dose. 

Em relação às ações 
para incentivar a imuniza-

ção, a prefeitura reiterou 
que “segue divulgando em 
suas redes sociais e em to-
dos os canais da imprensa 
sobre a importância da 
vacinação, para que a bar-
reira epidemiológica seja 
mantida. Mas não há ne-
nhuma ação pontual e es-
pecífica para essa finalida-
de, mesmo porque se trata 
de uma ação voluntária e 
comportamental de cada 
indivíduo”.

A pasta considera 
como fatores de resis-
tência à imunização a 
influência de fake news 
e também a parcela de 
pessoas que não pude-
ram receber o imunizan-
te por fatores de comor-
bidades diversas.

Com 85% acima de 12 anos imunizada, Saúde diz 
que campanhas anteriores mostram 10% de rejeição

Americana reconhece 
que não deve chegar 
a 100% de vacinados

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

AMERICANA| Cidade se aproxima dos 90% com esquema completo de vacinação

Cidade tem 20,8 mil crianças para vacinar
Após a aprovação pela 

Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária) da imunização de 
crianças de 5 a 11 anos de 
idade contra a Covid-19, 
a Secretaria de Saúde de 
Americana estima que 
20.845 crianças nesta fai-
xa etária possam ser va-
cinadas, de acordo com 
dados do IBGE-2021.

No entanto, ainda não 

há previsão da chegada 
de lote específico de va-
cinas a esse público-alvo, 
já que a dosagem é dife-
rente da usada para os 
adultos. 

O TODODIA questio-
nou a prefeitura sobre 
o esquema de vacina-
ção em relação aos lo-
cais e a pasta informou 
que “será avaliado pela 
coordenação da cam-

panha, juntamente com 
as equipes da rede bási-
ca de saúde, para traçar 
a logística e estratégia 
adequadas, de acordo 
com quantitativo de do-
ses enviadas”. O municí-
pio também informou 
que ainda não recebeu 
informe técnico sobre 
a vacina a ser adminis-
trada nos menores, para 
orientações aos pais.  | DC

Prefeitura de Americana  / Divulgação
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COVID-19

Apesar da autoriza-
ção da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária) para a vacina-
ção de crianças de 5 a 11 
anos contra a Covid-19, 
o Ministério da Saúde 
decidiu estabelecer um 
procedimento mais lon-
go para autorizar a imu-
nização desse público e 
só vai anunciar a decisão 
sobre o assunto em 5 de 
janeiro.

Segundo o ministro 
Marcelo Queiroga (Saú-
de), o prazo mais extenso 
é importante por se tratar 

de um “tema sensível”.
“A Anvisa, através de 

uma decisão de uma ge-
rência própria, incluiu 
a vacina da Pfizer para 

aplicação em crianças na 
faixa etária entre 5 e 11 
anos”, disse. Mas, segun-
do Queiroga, a “intro-
dução desse produto no 
âmbito de uma política 

pública requer uma aná-
lise mais aprofundada” 
do ministério.

Em 22 de dezembro a 
Cetai (Câmara Assessora 
de Imunizantes) vai “ofe-
recer suas opiniões e seu 
documento técnico” e, 
em 4 de janeiro, haverá 
uma audiência pública 
para discutir o tema. Só 
no dia seguinte o minis-
tério anunciará sua de-
cisão final a respeito da 
vacinação em crianças.

A Anvisa autorizou o 
uso da vacina da Pfizer 
em crianças dessa fai-
xa etária na quinta-feira 
(16). Até então, o modelo 
da fabricante tinha o uso 

Ministro fala em “tema sensível” e “análise mais 
aprofundada” antes de dar a palavra final sobre o caso

Queiroga diz que ministério 
só decide vacinação das 
crianças em 5 de janeiro

DANIELLE BRANT
FOLHAPRESS

permitido no país apenas 
em pessoas com mais de 
12 anos.

Apesar da liberação, o 
início da vacinação não 
pode ocorrer imediata-
mente porque o Minis-
tério da Saúde ainda não 
solicitou a compra de 
doses específicas para a 
faixa etária. A previsão é 
imunizar 70 milhões de 
crianças.

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL), que sempre 
criticou a vacina contra 
a Covid e tentou barrar a 
imunização de menores 
de 18 anos, disse nesta 
quinta que pretendia di-
vulgar o nome dos técni-
cos “para que todo mun-
do tome conhecimento 
quem são essas pessoas 
e obviamente forme seu 
juízo”.

Pelo menos duas 
ameaças foram enviadas 
à Anvisa contra diretores 
e técnicos do órgão de 
grupos contrários à va-
cinação das crianças. No 
primeiro caso, o autor foi 
identificado e levado a 
depor.

Os responsáveis por 
aprovar a vacinação de 
crianças repudiaram 
qualquer tipo de ameaça.

Apesar do aval da 
Anvisa, início da 

imunização depende 
do governo federal

QUEIROGA | Ministro joga para janeiro a decisão sobre a imunização das crianças 

Divulgação
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PESQUISA

A mais recente pesquisa 
do Datafolha sobre a elei-
ção para a sucessão de João 
Doria (PSDB) no governo 
paulista explicita o peso da 
articulação em curso para 
atrair o ex-governador Ge-
raldo Alckmin (sem parti-
do) para a vaga de vice na 
chapa presidencial de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT).

Os três envolvidos na ne-
gociação com interesses lo-
cais lideram a corrida para 
o Palácio dos Bandeirantes: 
em três cenários diferentes, 
pontuam à frente Alckmin, 
o ex-prefeito paulistano 
Fernando Haddad (PT) e 
o ex-governador Márcio 
França (PSB).

A ideia de ter o ex-tuca-
no como vice de Lula foi 
elaborada pelos dois últi-
mos, com o beneplácito 
do líder máximo petista. 
Adversários da ideia, que 
querem ver Alckmin na 
corrida paulista, apontam 
que a jogada só visou reti-
rá-lo do páreo.

O Datafolha traçou os 
cenários ao ouvir 2.034 elei-
tores de 13 a 16 de dezem-
bro, em 70 municípios do 
estado. A margem de erro é 
de dois pontos percentuais 
para mais ou menos. Doria 
foi escolhido pré-candidato 
a Presidência pelo PSDB, e 
descarta concorrer à reelei-
ção como governador.

Na hipótese A, Alckmin 
lidera com 28%, seguido 
por Haddad (19%), França 
(13%), Guilherme Boulos 
(PSOL, 10%), o ministro 
Tarcísio Gomes de Freitas 
(sem partido, 5%), Arthur 
do Val (Patriota, 2%) e a du-
pla Vinicius Poit (Novo) e 
Abraham Weintraub (sem 
partido), com 1%. Brancos 
e nulos somam 16%, e 4% 
não opinaram.

Esse cenário parece di-
fícil de resistir às articula-
ções, não só sobre Alckmin: 
Boulos e Haddad também 
podem entrar em algum 
tipo de acordo envolvendo 
a chapa nacional.

Além disso, ele não inclui 
o vice-governador Rodri-
go Garcia (PSDB) porque, 
quando o levantamento 
começou a ser feito, Alck-
min ainda estava no PSDB 
e o instituto não opõe dois 
nomes da mesma sigla.

Em relação à intenção 
de voto dos principais 
candidatos, há estabilida-
de em relação ao aferido 
na rodada anterior, em se-
tembro.

No cenário B, considera-
-se que Alckmin deixou a 
corrida, mas França e Bou-
los permanecem. Aqui, o 
ex-prefeito petista lidera 
com 28%, acima dos 23% 
registrados há três meses.

Já França permanece 
com 19%, Boulos oscila de 
13% para 11%, Tarcísio, de 
6% para 7%, Garcia, de 5% 

para 6%, Arthur do Val, de 
5% para 3%, Weintraub, de 
2% para 1%, e Poit fica em 
1%. Os votos brancos e nu-
los são 21%, e 4% não res-
ponderam.

No cruzamento de da-
dos, 30% dos eleitores do 
ex-governador optam por 
Haddad, 19% por França, e 
13%, por Garcia.

Nesta pesquisa, o institu-
to testou um novo cenário, 
simulando um acordo em 
que tanto Alckmin quanto 
Haddad deixam a corrida, 
supondo aqui que o ex-pre-
feito talvez concorra ao Se-
nado, como defende o PSB 
e como rejeita majoritaria-
mente o PT.

Nele, o ex-governador 
França assume a posição 
de liderança com os mes-
mos 28% dos rivais, seguido 
por Boulos com 18%. Tarcí-
sio (9%) empata novamen-
te com Garcia (8%), ambos 
se descolando do pelotão 
de trás –Arthur do Val fica 
com 4%, Weintraub, 2%, e 
Poit, 1%.

Aqui, o butim do eleito-
rado alckmista é dividido 
por França (32%), que foi 
seu vice e é um aliado pró-
ximo, Garcia (18%) e Boulos 
(10%). Entre os eleitores do 
ex-prefeito paulistano, 30% 
vão de França e 30%, com o 
nome do PSOL.

A dança de posições 
mostra a interdependên-
cia da negociação nacional 
com os cenários paulistas.

Cenário, contudo, ainda se mostra indefinido devido à 
possibilidade de o ex-governador sair na chapa de Lula

Datafolha: Alckmin, 
Haddad e França lideram 
para o governo de SP

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

CAUSA ANIMAL

Lei obriga condomínios a denunciarem 
maus-tratos a animais no estado de SP

Condomínios residen-
ciais ou comerciais no 
estado de São Paulo ago-
ra devem comunicar à 
polícia qualquer indício 
de violência contra ani-
mais nas áreas comuns ou 
particulares. Isso é o que 
determina lei sanciona-
da pelo governador João 
Doria (PSDB) e publicada 
na edição de sexta (17) do 
Diário Oficial.

De acordo com o texto, 
a denúncia deve ser fei-
ta com a ocorrência em 
andamento – acionando 
imediatamente os órgãos 

de segurança pública – 
ou até 24 horas depois do 
conhecimento do caso, 
por meio da Depa (Dele-
gacia Eletrônica de Prote-
ção Animal) ou qualquer 
delegacia.

O texto também de-
termina que cartazes ou 
placas para divulgar a lei 
sejam fixados nas áreas 
comuns. O Executivo tem 
até 30 dias para regula-
mentar a norma.

O projeto de lei foi apro-
vado em novembro pela 
Assembleia Legislativa, a 
partir de uma proposta do 

deputado Bruno Ganem 
(Podemos).

O texto previa multa em 
caso de descumprimento 
e fiscalização pela admi-
nistração pública, trechos 
vetados pelo governo.

Maus-tratos a animais 
é crime no país. Em vigor 
desde 2020, a Lei Sansão 
aumentou a pena para 
quem maltratar cães e 
gatos e prevê reclusão de 
dois a cinco anos, além 
de multa e proibição de 
guarda para quem ferir ou 
mutilar animais.

                                     | FOLHAPRESS

Márcia Ribeiro/Folhapress

ANIMAIS | Condomínios agora são obrigados a denunciar casos de maus-tratos 
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MAXIBUSINESS
por:  Gledson Müller (19) 9 9151 2772

Paris Aqualux lança nova loja virtual e traz comodidade e entrega rápida.
A Paris Aqualux realizou nesse mês de dezembro o lançamento de sua 

nova loja virtual, trazendo mais comodidade e entrega rápida nas compras 
on-line. Com a tradição de comercializar materiais elétricos, hidráulicos e 
contra incêndio há quase 30 anos, a empresa oferece produtos das melho-
res marcas com os menores preços.

Um diferencial que você vai encontrar na nova loja virtual é a possibilida-
de da compra on-line de listas de materiais por profissionais e consumido-
res e ainda contar com a entrega rápida.  Se você solicitar a entrega de sua 
compra on-line nas cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, 
Sumaré e Hortolândia, a Paris Aqualux garante a entrega de 30 minutos a 2 
horas do horário da compra.

Para conhecer a nova loja virtual e realizar suas compras acesse
 www.lojaparisaqualux.com.br e veja como é simples e prático.

Compras on-line

Também em três endereços 
para atendê-lo; 

Loja 1-  Av Paschoal Ardito 
Em Americana - Fone (19) 3468.2457

Loja 2-  Av Iacanga 
Em Americana - Fone (19) 3462-3121

Loja 3 - Av Rebouças 
Em Sumaré - Fone (19) 3903-4848

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

Alessandro Tozzi - 
Gerente Logistica

Leonardo Sivestrini, Samuel Gonçalves e 
Gabriel Meneghell - Analista e-Commerce

Alisson Tozzi e Emerson Cancian - Depto Compras

Roberval Scaranello 
- Gerente ComercialGeraaldo Silvestrini - Diretor

Marcelo -  Sil CabosSimone Vianna - Schneider
Iuri Audizio - 

Gerente Comercial

Armou Tozzi - Diretor

Marcelo Santos - Idônea
Comunicação Agência de Marketing

Rodrigo Magre - Tigre
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Somos FAM de Pets!

Lucia e Bella

Dayane com Hellen

O Centro de Nutrição e Bem-Es-
tar Animal Waltham, parte da Mars 
Petcare (multinacional do setor de 
alimentos e cuidados para animais 
de estimação), tem dedicado uma 
grande parcela de suas pesquisas às 
temáticas relacionadas à interação 
humano-animal, para comprovar 
o quanto essa relação é benéfica. 
Em uma pesquisa incluindo a Habri 
(Human Animal Bond Research Ins-
titute) e outras instituições, foram 
encontrados progressos significati-
vos na explicação de como os pets 
desempenham um papel importan-
te na saúde e bem-estar humano.

Alguns estudos das instituições 
mostram que os tutores são menos 
propensos a desenvolverem obesi-
dade, realizam mais atividades físi-
cas, têm risco reduzido de doenças 
cardíacas e são mais conectados so-
cialmente do que aqueles que não 
têm um pet. 

Gatos e cães contribuem positivamente 

Estudo mostra 
que tutores de pets 
tendem a fazer 
mais exercícios, 
relatam menos 
solidão e estresse 
e desenvolvem 
laços sociais 
mais fortes

• Gatos e cães satisfazem a necessidade de confiar ou conversar com alguém, por serem compa-
nheiros e estarem sempre disponíveis; 

• A relação humano-animal desenvolve consciência social, criando habilidades de relacionamen-
to que aprimoram a capacidade de interação com as pessoas; 

• Tutores frequentemente relatam que conheceram pessoas e fizeram amigos durante as cami-
nhadas com seus pets; 

• Os adolescentes demonstram satisfação na companhia dos animais, por estarem sempre em 
busca de amor e apoio, além de se envolverem em menos conflitos com seus irmãos. 
A relação entre humanos e animais evolui diariamente na busca por entendimento e aprendizado 
sobre quando, onde e como essa convivência pode ser ainda mais positiva para ambos.

As pesquisas também apontam 
que gatos e cães oferecem inúme-
ros benefícios para pessoas com 
problemas de saúde mental e tam-
bém contribuem para a redução do 
estresse do dia a dia. Para alguns in-
divíduos a presença de um pet au-
menta o apoio social, reduz a soli-
dão e a sensação de isolamento. As 

crianças também obtêm diversos 
ganhos a partir desta relação, tais 
como: o desenvolvimento do senso 
de responsabilidade e o compor-
tamento carinhoso, que possuem 
forte associação com o apego ao 
animal. 

Além disso, as pesquisas mos-
tram que: 

para a saúde mental 



Sucesso
Noite de Festa 

e muito 

A “Casa Terrana Eventos” foi o local escolhido 
para receber o jantar dos médicos e prestado-
res de saúde da rede credenciada do São Lucas 
Saúde - Grupo NotreDame Intermédica. Foi uma 
noite descontraída, muito alegre, que estreitou 
relacionamentos e ainda contou com a presença 
ilustre de Joel de Souza, vice-presidente de Ope-
rações. Sem sombras de dúvidas, o ano de 2021 
também foi muito desafiador para a área da saú-
de. Então, poder brindar o sucesso dele foi mo-
tivo de grande satisfação, iniciativa importante 
e aceita pelos convidados. O grupo valoriza cada 
profissional e sabe que eles são todos essenciais 
na história da empresa, esta que foi marcarda 
pela aquisição do Grupo NotreDame 
Intermédica, iniciando assim um 
novo capítulo de gratidão e 
celebração. Portas abertas 
para um futuro próspero e 
de muito sucesso espera 
esse time. E falando ne-
les, separamos algumas 
fotos desse grande en-
contro. Votos de grande 
realizações ao Grupo, e 
nosso carinho a vocês 
na página de hoje.

Joel de Souza, Regina CÇlia, Ubiracy Campos, Wilson Sales, Fernando Andrade

Dra Patricia e Carlos Arouca

Leandro Setra e Karen LopesDr Eloir KucharskiDr Murilo MoscaDr Paulo Calil

Dra Mayara Cerquiare  e Dr Eduardo Wiezel

Eduardo Noronha e 
Dra Clarissa AlmeidaDr André Rocha 

Fernanda Garcia 
e Cintia Bueno

Gustavo Cardoso, Patricia 
Cavalcanti e  Helton Freitas

Dra Lucia 
Maria Seleto
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TV Tudo

Homens 
trabalhando

O SBT está promoven-
do uma grande reforma 
no Estúdio 10, próximo à 
cidade cenográfica das 
novelas infantis. E isso 
tanto interna como exter-
namente. Além da dra-
maturgia, o espaço será 
colocado à disposição de 
realities shows. 

Retomada
O programa “Persona”, 

da TV Cultura, exibido aos 
domingos, às 21h, vai reto-
mar suas gravações pre-
senciais em 2022.

Comando de Atílio Bari e 
Chris Maksud.

Dois tempos
O “Canta Comigo Teen”, 

comandado por Rodrigo 
Faro e Ticiane Pinheiro, terá 
sua final em duas partes. 
Uma vai ao ar hoje, e a ou-
tra, no próximo domingo.

  

Integração
A cobertura das Eleições 

2022 pela Jovem Pan con-
tará com uma integração 
completa de seus veículos.

Promessa de um acom-
panhamento diário pelas 
emissoras de TV, rádio 
e plataformas digitais e 
Panflix.

  Emendou
Julia Guerra começou 

a gravar participação em 
“Reis”, nova produção bí-
blica da Record que estreia 
em 2022.

A atriz também inte-
grou o elenco de “Gêne-
sis”, 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 strea-
ming. 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 Loreto está enca-

rando o Tadeu, nas grava-
ções do remake de “Pan-
tanal”, como uma grande 
oportunidade para virar 
a chave. Apagar a má im-
pressão deixada em “O Sé-
timo Guardião”. A exemplo 
de outros artistas, ele volta 
à Globo via contrato por 
obra.

Bate – Rebate
· Anitta e Deborah Secco 

gravaram participação em 
“To Tell The Truth”, novo 
quadro do “Domingão 
com Huck”, para 2022.

· Sylvia Massari, Narja-
ra Turetta, Roberto Frota, 
Daniel Barcelos, Fernan-
do Reski e Dalton Lisboa 
foram escalados para o 
espetáculo de comédia 
“Circuncisão em NY”...

· ... Com produção de 
Guilherme DelRio e dire-
ção de Jacques Lagoa, a 
estreia no Rio está previs-
ta para março.    

· “Nos Tempos do Impe-
rador” chegará ao fim no 
dia 4 de fevereiro com um 
total de 155 capítulos.

· Grazi Massafera nego-
cia com a HBO Max, mas 
também tem sofrido forte 
marcação de outras em-
presas...

· ...A certeza é que a atriz 
terá um 2022 dos mais 
movimentados.

· Nesta terça-feira, às 
21h30, o Viva vai exibir o 
especial inédito “As Nove-
las Que Amamos”...

· ... O programa de 60 
minutos revelará quais 
tramas estão no top 10.

· O especial de ano novo 
do “MasterChef”, dia 28, às 
22h30, terá como convi-
dados: Dudu Nobre, Cafu,  
Paula Fernandes, Gustavo 
Mioto, Duda e Leda Nagle,  
Ronnie e Leo Von, entre 
outros.

C’est fini
Mariana Becker acaba 

de entrar em férias, de-
pois de uma temporada 
de muito sucesso da F1 na 
Band.

De volta ao Brasil, a jor-
nalista irá se preparar para 
o lançamento de seu pri-
meiro livro: uma coletânea 
de crônicas pessoais sobre 
sua vida.

Então é isso. Mas terça 
tem mais. Tchau!

Minissérie
Gabi Petry integra o elenco de “Passaporte para liber-

dade”, que estreia nesta segunda-feira na Globo - faz a 
cantora judia Vivi Landau Kruger. Gabi se mudou para os 
Estados Unidos, em 1999, e por lá ficou quase cinco anos, 
onde se formou em teatro musical.

Tem vários espetáculos no currículo, banda do Faus-
tão, novelas no SBT e virou celebridade no Irã, depois de 
ter atuado nas comédias “Texas” 1 e 2.

Jane Lima/Divulgação

Gabi Petry

NA BAND

 A cozinha do Master-
Chef Brasil (Band) ficará 
cheia mais uma vez de-
pois da final de quarta-
-feira (15), desta vez, com 
participantes famosos. O 
programa de competição 
culinária desafiou duplas 
de atletas e artistas para 
entregar os melhores 
pratos e será exibido nes-
ta quarta (22), às 22h30.

As provas serão prece-
didas por brincadeiras 
envolvendo influencia-
dores digitais. A primei-
ra terá Niina Secrets, de 

beleza, Edu e Fih, do 
Diva Depressão, e Bia 
Napolitano, de humor. 
Eles passarão pelo desa-
fio dos cubos para tentar 
adivinhar ingredientes e, 
então, subir ao mezani-
no para assistir ao desa-
fio real.

Também participam 
deste segmento os gê-
meos youtubers Wilou e 
Watson, a apresentadora 
Carol Moreira, e o come-
diante de TikTok Vittor 
Fernando. Os quatro ten-
tarão montar torres com 
sorvetes de casquinha 
antes de ir ao mezanino.

As primeiras duplas 

da prova oficial são for-
madas pela atriz Adriana 
Birolli com o cantor Toni 
Garrido, e pela cantora 
Negra Li com o ator Feli-
pe Titto. Os quatro preci-
sarão entregar o melhor 
hambúrguer, com molho 
e acompanhamento.

Na segunda parte da 
competição, os atletas 
tomam a cozinha -que, 
inclusive, foi redecorada 
para refletir o clima nata-
lino. Bia e Branca Feres, 
nadadoras, enfrentam 
os lutadores Minotauro e 
Minotouro com receitas 
de família típicas desta 
época do ano.

Celebridades e influenciadores são desafiados a 
entregar os melhores pratos nesta quarta, às 22h30

Famosos disputam 
edição especial de 
Natal do Masterchef

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Band/Divulgação

DUPLAS | Felipe Titto, Negra Li, Adriana Birolli e Toni Garrido participam da edição de Natal
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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  
A sorte sempre foi 
e continuará sendo 
caprichosa e sedutora, 

parecerá acenar a você e sua alma 
se impregnará com a certeza que, 
dessa vez, tudo dará certo. A vida, no 
entanto, é um pouco mais complicada 
do que isso.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Tudo que você entende, 
todos os conceitos 
e pontos de vista 

que parecem consolidados em sua 
consciência, tudo tende a mudar, 
porque se torna necessário ampliar o 
entendimento. O mundo é diferente do 
que você imaginava.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Investigue tudo que 
atrair sua curiosidade, 
mas tenha a delicadeza 

de fazer isso com imparcialidade, 
porque se a curiosidade é tomada 
como certeza, o resultado será, como 
sempre, algo equivocado. Melhor não.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
As cobranças que as 
pessoas fazem a você 
equivalem em intensida-

de às cobranças que você tem a fazer 
a elas. É uma troca de cobranças, que 
vai ocupar várias semanas pela frente. 
Procure resolver tudo com sabedoria.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Muitas potencialidades 
ainda permanecem 
inexploradas por você, 

e isso é uma boa notícia, porque 
significa que no seu caminho futuro 
você poderá se dedicar a investir em 
caminhos diferentes daqueles que 
são conhecidos.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
O prazer é uma neces-
sidade básica, porque 
nenhum ser humano 

aguentaria existir continuamente 
sob pressão ou sendo constrangido 
por obrigações que não têm sentido 
algum. Trate seu prazer com respeito. 
Aceite

LIBRA | 23/9 a 22/10 
As regras básicas de 
convivência andam mu-
dando, porque o mundo 

em que você existe é completamente 
diferente daquilo que você se acostu-
mou. Tudo mudou muito rapidamente, 
e agora chegou a hora de se adaptar.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
As lindas ideias que po-
voam sua mente hão de 

servir, pelo menos, para desenvolver 
lindas conversas que aproximem as 
pessoas e criem o efeito da comu-
nhão. Se algo de concreto sairá disso, 
por enquanto não importa.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Evite se preocupar exa-
geradamente com quais-

quer questões de ordem financeira 
que se apresentarem, porque, apesar 
de serem complexas e intrincadas, em 
algumas semanas você conseguirá 
desamarrar tudo. Em frente.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Tomar as decisões 
acertadas é a questão! 

Decisões sua alma tomará, mas sem 
saber se acertou e errou até que tudo 
esteja em marcha, e aí não daria mais 
para mudar o rumo das coisas. Isso 
cria apreensão, mas é o jogo. 

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
As melhores coisas que 
sua alma imagina ainda 
não podem ser compar-

tilhadas, mas crescem em tamanho 
e intensidade na sua vida interior. A 
qualquer momento desabrocharão e 
iniciarão o processo de expressão.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 De uma forma ou de 
outra, pela sua vontade 
ou contra sua vontade, 

você terá de participar mais de 
atividades sociais, estabelecendo 
uma rede de vínculos com pessoas 
que se tornarão representativas do 
seu momento.

oscar@quiroga.net
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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego? 
NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!

Somos uma empresa de solu-
ções inteligentes de RH a qual-
quer ti po de negócio. Sua divisão 
de Recursos Humanos confere 
inteligência e metologia ágil 
aos processos de identi fi cação, 
formação e retenção de talentos. 

PENSECOM   

NOVAS VAGAS

®

PENSECOM® INTELIGÊNCIA EM RECURSOS HUMANOS

VAGAS 
ABERTAS

ÁREA DO 
ESTUDANTE

Técnico de Implantação - CÓD 705
Ensino médio completo. Desejável conhecimento em 
Automação,  Experiência em instalação de sistema de 
segurança, Experiência com instalação de sistema de 
controle de acesso e CFTV, disponibilidade para via-
gens, com CNH B a� va, em Santa Bárbara D’Oeste/SP.

Assistente Administrati vo - CÓD 707
Ensino superior em Administração. Desejável experi-
ência com ro� nas administra� vas, em Campinas/SP.

Vendedor Técnico - CÓD 712
Ensino médio completo e curso de mecânico de usinagem. 
Desejável conhecimento em Usinagem e ferramentaria. 
Disponibilidade de horário, CNH A/B a� va, em Rio Claro/SP.

Vendedor de Imóveis Online - CÓD 714
Ensino médio completo. Desejável conhecimento em 
vendas de produtos ou serviço, em Americana/SP.

Redator Publicitário - CÓD 716
Ensino superior completo em Marke� ng, Jornalis-
mo, Publicidade, Letras ou áreas correlatas. Conhe-
cimento em redação e copywriter, em Americana/SP.

Analista Fiscal - CÓD 717
Ensino superior completo em Administração ou Ci-
ências Contábeis. Desejável experiência na área e 
vivência em escritório de contabilidade. Diferen-
cial: Conhecimento em Único-SCI, em Campinas/SP.

Assistente Fiscal - CÓD 718
Ensino superior completo em Administração ou Ci-
ências Contábeis. Desejável experiência na área e 
vivência em escritório de contabilidade. Diferen-
cial: Conhecimento em Único-SCI, em Campinas/SP.

Social Midia - CÓD 719
Ensino superior completo ou em andamento em Marke-
� ng ou Jornalismo. Desejável experiência com edição 
de vídeos e ser a� vo nas redes sociais, deve saber u� -
lizar instagram - reels, � ktok, facebook e outros apli-
ca� vos para divulgação da marca, em Americana/SP.

Assistente Financeiro JR - CÓD 603
Ensino médio completo. Conhecimento em ro� nas fi -
nanceiras e produção de contratos. Diferencial experi-
ência com sistema InGaia locação, em Americana/SP.

Gerente de Hamburgueria - CÓD 618
Ensino médio completo. Conhecimento no ramo alimen-
� cio, gestão de cozinha e pessoas, em Piracicaba/SP.

Editor - CÓD 631
Ensino Superior completo em Jornalismo, Marke-
� ng, Letras ou áreas correlatas. Desejável co-
nhecimento anterior como edição de conte-
údos impressos e online, em Americana/SP.

Gerente de Restaurante - CÓD 647
Ensino médio completo. Desejável experiência com ro-
� na de abertura e fechamento de restaurante, gestão 
de equipes e fl exibilidade de horário, em Americana/SP.

Auxiliar de Acab. de Piscina - CÓD 661
Desejável conhecimento em acabamento de pisci-
nas de fi bra e disponibilidade para apoiar aos de-
mais processos de fabricação, em Nova Odessa/SP.

Estágio Marketi ng - CÓD 588
Ensino Superior em Marke� ng ou áreas de estudo cor-
relatas em andamento. Será um diferencial conheci-
mento pacote Adobe InDesign, em Nova Odessa/SP.

Estágio Contabilidade - CÓD 599
Ensino superior em Contabilidade em anda-
mento. Será considerado diferencial pos-
suir conhecimento na área, em Campinas/SP.

Estágio Marketi ng Digital - CÓD 621
Ensino Superior em Marke� ng em anda-
mento. Desejável conhecimento em redes 
sociais e edição de vídeos, em Nova Odessa/SP.

Estágio Marketi ng - CÓD 623
Ensino Superior em Marke� ng ou PP em anda-
mento. Será diferencial vivência anterior com 
atendimento ao público, em Americana/SP.

Estágio Administrati vo - CÓD 644
Ensino Superior em Administração, Finanças ou 
áreas correlatas em andamento, em Campinas/SP.

Estágio ADM Comercial - CÓD 652
Ensino Superior em Administração, Finan-
ças, Marke� ng, Qualidade ou Engenharia de 
Produção em andamento, em Campinas/SP.

Estágio em Logísti ca - CÓD 655
Ensino Superior ou Técnico em Logís� ca. Dese-
jável conhecimento em Paco� e Offi  ce e disponi-
bilidade no período da tarde, em Americana/SP.

Estágio ADM (Recepção) - CÓD 685
Ensino Superior em Administração, Marke� ng, 
Relações Públicas, Publicidade e Propaganda em 
andamento. Pacote offi  ce básico, em Campinas/SP.

Estágio em Estéti ca - CÓD 687
Ensino Superior ou técnico em Esté� ca ou áreas 
correlatas em andamento, em Campinas/SP.

A colaboração se tornou um ingrediente 
essencial para a sobrevivência e o sucesso 
das empresas. Cada vez mais as organi-
zações têm adotado o método de cultura 
colabora� va. Desta forma um novo modelo 
de liderança surge, subs� tuindo o comando e 
controle pela confi ança e inclusão. O novo papel 
do líder é criar um ambiente no qual as pessoas esco-
lham par� cipar e contribuir.  Você acredita que sua 
empresa pode fazer parte dessa nova cultura? Entre em 
contato com a gente! 

LIDERANÇA            
COLABORATIVA
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DE JOGADOR  A DONO

Ronaldo Fenômeno
compra o Cruzeiro

 O Cruzeiro será 
comprado por Ronal-
do Nazário. O negócio 
foi anunciado na tarde 
deste sábado (18) pelo 
ex-jogador durante uma 
transmissão online em 
uma rede social. O ex-
-atleta estava junto do 
presidente do time mi-
neiro, Sérgio Santos Ro-
drigues, que confirmou 
a negociação.

O Fenômeno será o 
acionista majoritário 
do Cruzeiro SAF (So-
ciedade Anônima do 
Futebol), constituída 
pelo clube há duas se-
manas. O negócio se-
ria da ordem de R$ 400 
milhões por 90% das 
ações da SAF.

“Quero dizer que te-
nho muito a retribuir”, 
afirmou Ronaldo, que 
iniciou a carreira como 
jogador atuando na 
equipe de Minas, pela 
qual jogou de 1993 a 
1994, antes de se trans-
ferir para o PSV, da Ho-
landa – foram 58 jogos e 
56 gols pelo clube.

Atualmente, o ex-ata-
cante também é dono de 
um clube na Espanha, o 

Valladolid, da Segunda 
Divisão. Em 2018, o bra-
sileiro comprou 51% das 
ações do time.

Sérgio Rodrigues tam-
bém comentou o acerto. 
“[Ronaldo será] nosso 
acionista majoritário do 
Cruzeiro SAF. Obrigado. 
Estamos certos que aqui 
é um projeto que será 
pioneiro para o futebol 
brasileiro.”

“Tenho muito a retri-
buir ao Cruzeiro, levar o 
Cruzeiro ao lugar onde 
ele merece estar. A gen-
te tem muito trabalho 
pela frente, peço ao 
torcedor que se conec-
te outra vez com o clu-
be, volte a frequentar o 
clube, a ir aos estádios, 
porque a gente vai pre-
cisar de toda a força e 
união da torcida cruzei-
rense”, disse Ronaldo.

O modelo de clube-
-empresa é visto pela 
diretoria como uma for-
ma de recuperar o time, 
que vive uma das maio-
res crises de sua história. 
Com uma dívida de cer-
ca de R$ 660 milhões, vai 
disputar em 2022 a Série 
B do Campeonato Bra-
sileiro pelo terceiro ano 
consecutivo, o que im-
pacta nas arrecadações.

FOLHAPRESS
BELO HORIZONTE

Divulgação

FECHADO | Sérgio Rodrigues, presidente, e Ronaldo 

Verdão investe em setor que teve maior contribuição da base desde 2020

Palmeiras foca em 
reforços para o meio

Patrick de Paula, Danilo 
e Gabriel Menino: o meio-
-campo foi o setor do 
Palmeiras que mais teve 
contribuição das catego-
rias de base nas duas últi-
mas temporadas. Mesmo 
assim, é nele que o clube 
está concentrando seus 
maiores investimentos na 
atual pós-temporada, em 
que pese a reposição de 
Felipe Melo.

A chegada do colom-
biano Eduard Atuesta e a 
tentativa de permanência 
de Danilo Barbosa, xodó 
de Abel Ferreira, indicam 
que o Palmeiras, marato-
na de jogos à parte, ainda 
entende que não é pos-
sível confiar plenamente 
nos garotos promovidos 
-com a exceção de Dani-
lo, quase sempre titular.

Patrick e Menino, por 
exemplo, tiveram um pri-
meiro ano entre os pro-
fissionais mais marcante 
do que suas temporadas 
seguintes.

Basta lembrar que a 
rota de títulos do Pal-
meiras, que ainda está 
em curso, começou no 
Campeonato Paulista de 
2020, em cujas finais De 
Paula e Menino foram 
titulares nos dois jogos. 
Patrick, nenhum palmei-
rense esquece, inclusive 
bateu o pênalti que selou 
a conquista, contra o Co-
rinthians.

Na Libertadores, o trio 
formou o meio-campo 
titular naquele que tal-

vez seja o melhor jogo da 
era Abel Ferreira: a vitó-
ria por 3 a 0 sobre o River 
Plate (ARG), em janeiro 
de 2021, pela semifinal 
da Libertadores de 2020, 
em Avellaneda – o Monu-
mental de Nuñez estava 
em reformas.

Mas, em 2021, Menino, 
entre contusões, convo-
cações e queda de produ-
ção técnica, jogou muito 
pouco pelo Palmeiras. 
Na temporada anterior, 
ele foi titular 50 vezes, 
contra apenas 18 neste 
ano. Já Patrick, flagrado 
em evento clandestino 
durante a pandemia, co-
meçou 37 jogos em 2020, 

e só 24 no seguinte.
É também do meio-

-campo que vêm dois 
dos grandes destaques 
do Palmeiras em 2021. 
Raphael Veiga e Gustavo 
Scarpa foram os donos 
dos maiores números de 
contribuições para gol do 
time na temporada: 23 e 
30, respectivamente.

Para acomodar os dois 
no time, Abel teve de 
criar alternativas. Scarpa 
figurou como ponta pela 
direita em alguns jogos. 
E na final da Libertado-
res de 2021, diante do 
Flamengo, atuou como 
lateral-esquerdo, um dos 
trunfos de Abel na deci-

são vencida pelo clube 
alviverde.

Com a chegada de 
Atuesta e um papel maior 
para Danilo Barbosa, que 
Abel certamente reserva 
ao jogador cuja contrata-
ção solicitou ao clube, o 
português passa a ter um 
número ainda maior de 
opções de formação.

Abel terá Danilo, Ma-
theus Fernandes, Patrick 
de Paula, Zé Rafael, Dani-
lo Barbosa, Gabriel Me-
nino, Atuesta, Raphael 
Veiga e Gustavo Scarpa 
como opções. Em tese, 
nove jogadores para três 
posições, improvisações 
à parte.

FUTEBOL

DIEGO IWATA LIMA
FOLHAPRESS

Cesar Greco | Palmeiras

ABEL | Com chegada de Atuesta, treinador passa a ter mais opções no meio-campo
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