
Secretaria de Saúde diz que dos 21 mil moradores de 12 a 17 
anos na cidade, pouco mais de 12 mil receberam imunizante P3

Americana alerta 
para baixa procura 
dos  adolescentes 
pela vacina da Covid

Dança e jazz
na agenda
S.Bárbara recebe 

espetáculos de Erika 
Novachi e seu grupo
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VOLTANDO AO “NORMAL” | A rede municipal de ensino de 
Hortolândia retoma na próxima segunda-feira (8) as aulas 100% 
presenciais. A volta às escolas, com o fim do ensino remoto, é obrigatória 
para todos os mais de 26 mil estudantes matriculados nas 59 unidades 
administradas pela prefeitura e quase 40 creches conveniadas. P3

VARREDURA | Equipes percorreram áreas perto do Córrego Palmital, mas não localizaram nada

Em busca 
da ‘onça’
Possível aparição de 
onça-parda em área 
de represa mobiliza 
equipes da Defesa 
Civil e Prefeitura de 
Nova Odessa  P6

Prefeitura de Nova Odessa  / Divulgação

Prefeitura de Hortolândia  / Divulgação

SÓ TAPUME E ANDAIME | Restauro na Estação Cultura começou em janeiro de 2020 e devia durar 8 meses, mas já dura quase dois anos

Estação fica pronta 
para o Natal, diz Sectur 
após novo atraso
Restauro de um dos
patrimônios da cidade deve 
ser concluído neste mês; 
estacionamento é previsto

Cidades 04

Rafael Rezende / TodoDia Imagem

Americana
oferece exame, 
mas rede não 
tem urologista

Cidades05

SB tem 7,1 mil 
aptos à 3ª 
dose que não
buscam vacina

Cidades05
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Não estava 
todo mundo 
sabendo. O 
Ciro nunca foi 
informado 
CARLOS LUPI 
Presidente do PDT, que pretende 
mudar posição da bancada 
sobre a PEC dos Precatórios
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TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Odair Cardoso de Lima
Faleceu aos 73 anos. Era casado com Derli Maria Lacava Cardoso de 

Lima, deixando os filhos: Rogério, Elaine, Daniela Patrícia e Éverton. 
Foi sepultado no Cemitério da Paz. (Funerária Araújo-Orsola)

Manoel de Brito / Prefeitura de Campinas

NA TELA | O prefeito de Campinas, Dário Saadi, no foco da câmera durante 
lançamento de campanha de trânsito seguro.   

IMAGEM DO DIA

Minha escorpiana favorita Desvalorização dos policiais 
paulistas: má gestão pública

Novembro chegou. Um 
mês mais do que especial 
pra mim. Não pelos feria-
dos, que são dois, mas por 
um único dia que há nele, 
o dia três. Nele nasceu Ma-
ria Angela de Pieri, minha 
mãe. Alguém que admiro e 
que tanto amo. E este que 
é um amor que não tem 
como estimar.

Hoje meu texto é dedica-
do a ela, que completou 55 
anos nesta semana. Escor-
piana nata! Não ouse você 
vacilar com ela.

Somos apegados desde 
sempre e por isso talvez 
pegamos tanto um no pé 
do outro. Apesar das mi-
nhas chatices e impaciên-
cia na maioria das vezes, 
confesso, nem sempre 
transpareço aquilo que 
sinto e nem sei porque 
ajo assim. Sempre digo às 
pessoas que elas devem 
demonstrar o que sentem, 
mas comigo talvez seja 
demonstrar minha vulne-
rabilidade, que por tanto 
tempo esteve exposta. E 
embora seja assim, sei 
que sente pelo o que estou 
passando e respeita o meu 
silêncio.

Sinto o seu amor nos 
mínimos detalhes. No café 
que faz pela manhã e que 

É grande a indignação 
dos policiais paulistas 
com o descaso do go-
verno estadual perante 
a degradação salarial da 
categoria. As promessas 
de campanha do gover-
nador incluíam elevar os 
policiais aos melhores re-
munerados no país, mas 
ao invés disto, passaram 
a amargar o ranking dos 
piores remunerados. A in-
suficiência financeira não 
afeta somente o policial 
e sua família, mas atinge 
também os serviços pú-
blicos. Segundo a Dra. em 
Administração de Empre-
sas Denise Delboni (Ci-
nemátika, 2005), a degra-
dação salarial é capaz de 
desmotivar em muito os 
empregados, ocorrendo 
perda de produtividade 
e afastamento para tra-
tamento de saúde física e 
mental. 

O estresse causado pela 
insegurança financeira 
pode levar os policiais à 
Síndrome de Burnout, 
como ensina a médica 
Ana Maria Benevides 
(Burnout, 2002) ao indi-
car que a exaustão física 
e emocional incide em 
profissionais que prestam 
assistência, como os poli-
ciais, bombeiros e pessoal 
da saúde; que os baixos sa-
lários são agravantes. Em 
pesquisa na Faculdade de 
Medicina da USP, a Psicó-
loga Cinthya Covo (2006) 
concluiu que parte dos 
Bombeiros da PM Paulista 
(do resgate) apresentavam 
sintomas da Síndrome de 
Burnout. “Venda da Fol-
ga”: o termo se refere ao 
trabalho extra na folga que 
deveria ser para descanso, 
atividade física, espiritual, 
terapêutica e de lazer. 

MARCOS BARBOSA
CEL. HUMBERTO CESAR LEÃOJORNALISTA E APRESENTADOR
DOUTOR EM CIÊNCIAS POLICIAIS DE 
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

sei que não faz pensando 
apenas em você. No lan-
chinho que costuma fazer, 
sem que eu peça, para le-
var ao trabalho ou os chi-
cletes que compra de vez 
em quando, mostrando 
que se lembra de nós onde 
quer que esteja. Espero 
retribuir à altura como 
quando te ligo aos fins de 
semana para bater aquele 
papo ou todas as manhãs 
te levando ao trabalho.

Admiro sua força e gar-
ra. Sempre se mostrou 
alguém que apesar das 
adversidades não se deixa 
esmorecer. Vai com fé e 
conquista o que almeja. E 
tem realizado sonhos que 
antes pareciam inalcançá-
veis. Rio sozinho lembran-
do do dia que voou de he-
licóptero e ficou por dias 
revendo o vídeo. Ou então 
das lembranças que sem-
pre revisitamos da viagem 
a Gramado.

E posso dizer uma coisa? 
Assim como você realizou 
esses sonhos, pode realizar 
muitos outros. Não me ve-
nha com esse papo de que 
você está velha demais ou 
outra desculpa qualquer. 
Não existe isso, é querer e 
se planejar. 

Fico tão feliz em estar 
criando memórias com 

você. Sua companhia ja-
mais seria um estorvo. 
Aliás, amo quando você 
viaja ou passeia comigo 
e com o Fernando – meu 
namorado. Quero te ter 
sempre ao meu lado, e 
principalmente nos dias 
mais difíceis. Gostaria que 
todos pudessem conhecer 
você e como me inspira 
com sua história de vida e 
com a sua alegria de viver. 
Problemas todos nós te-
mos, mas a sua resiliência 
me faz acreditar que nada 
pode me abalar e que pos-
so sim chegar onde almejo.

Mulher de valores e que 
não teme se descontruir. 
Faz isso diariamente e 
me enche de orgulho. Me 
emociono quando falo de 
você e meus olhos brilham 
quando conto sobre você a 
alguém. Você é de verdade, 
em um mundo onde mui-
tos são de mentira. É lar, 
aconchego e carinho. Tam-
bém é estresse, caos e tem-
peramental às vezes. É real! 

E que bom ter você para 
chamar de mãe e poder 
retribuir tantos cuidados 
que já me concedeu. Só 
nós sabemos o quanto 
enfrentamos. E aqui esta-
mos nós.

Que esse novo ano, as-
sim como os outros 53, 
sejam encorajadores e te 
impulsionem a ir mais 
longe. Que eu possa estar 
aqui pra te lembrar sem-
pre do quanto é amada e 
indispensável nas nossas 
vidas. Te amo, te adoro e 
te guardo sempre no meu 
coração. Seja lá onde quer 
que esteja.

Gostaria que todos 
pudessem conhecer 

você e como 
me inspira

Para Benevides (2002), 
as consequências são a 
fadiga progressiva, dores 
crônicas, insônia, imuno-
deficiência, cardiopatias, 
perda de concentração e 
memória, impaciência, 
baixa autoestima, depres-
são, agressividade, negli-
gência e o suicídio. Por-
tanto, ocorrem reflexos 
negativos na prestação de 
serviços de segurança 
pública. O descaso com 
os policiais é facilmente 
comprovado.

O Portal do Governo 
Paulista (2020) informou 
que o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Estado de 
São Paulo cresceu 2,5% 
em 2019 (maior que o 
de países como Polônia, 
Suécia, Bélgica e Argenti-
na). Com PIB de U$ 603,4 
bilhões, SP só é ultrapas-
sado na América Latina 
pelo próprio Brasil e pelo 
México. Em 2020, o Es-
tado do RJ teve 15,8% de 
suas despesas destina-
das à segurança pública, 
enquanto em São Paulo, 
apenas 5,4%. O superávit 
paulista foi de R$ 7,7 bi-
lhões em 2020 e encerrou 
o ano com R$ 14,6 bilhões 
no caixa.

O STF decidiu que não 
pode obrigar o governa-
dor a apresentar projeto 
de lei para a revisão anual 
da remuneração (Acórdão 
– RE 843.112; 2020; Luiz 
Fux), contudo, a emen-
ta do acórdão determina 
que: “do artigo 37, X, da 
Carta Magna, decorre o 
dever de pronunciamento 
a respeito da impossibili-
dade de reposição da re-
muneração dos servidores  
com demonstração técni-
ca embasada em dados da 
conjuntura econômica”. 

Portanto, esta negligên-
cia com os policiais viola 
os Princípios Constitucio-
nais da Legalidade e da 
Eficiência. Concluímos 
com uma frase do Prof. 
Tomas Premuzicdo (Univ. 
de Columbia, 2020): “Em 
Tempo de Crise a incom-
petência não consegue 
ser escondida por muito 
tempo!”.
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Secretaria de Saúde de Americana alerta que dos 21 mil adolescentes de 12 a 17 anos, 12 mil tomaram vacina

Vacina tem baixa adesão entre menores
COVID-19

A Secretaria de Saúde de 
Americana, por meio da 
Vigilância Epidemiológi-
ca, informou nesta quin-
ta-feira (4) que a procura 
pela vacina contra a Co-
vid-19 entre os adolescen-
tes está aquém do espera-
do na cidade.

A pasta faz um aler-
ta para que os menores 
realizem o agendamen-
to obrigatório pelo site 
www.saudeamericana.
com.br, que é disponibi-
lizado diariamete a partir 
das 14h.

De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica, 
existem em Americana 
aproximadamente 21 
mil indivíduos na faixa 
etária entre 12 e 17 anos, 
conforme dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), 
referente a 2021. Desse 
total, foram vacinados 
até ontem 12.488 adoles-
centes.

A vacinação para esse 
público teve início no dia 
18 de agosto, porém pre-
cisou ser interrompida em 
23 de setembro, devido à 
falta do imunizante, con-
forme a prefeitura.

A retomada ocorreu 
mais de um mês depois, 
em 28 de outubro, quando 
o município recebeu um 
novo lote da vacina Pfi-
zer, única autorizada para 
para esse público-alvo. 

A Vigilância Epidemio-
lógica informou que des-
de o início da campanha 
foram disponibilizadas 
24.102 doses aos adoles-
centes, das quais 9.006 
foram recebidas entre o fi-
nal de outubro e início de 
novembro.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

PFIZER | Única autorizada para público de 12 a 17 anos

Três semanas sem mortes
A Vigilância Epide-

miológica de Americana 
informou nesta quinta-
-feira (4) que o  municí-
pio não registra nenhu-
ma morte pela Covid-19 
há três semanas. O últi-
mo óbito pela doença 
constatado na cidade 
foi  no dia 18 de outubro.

Nesta quinta, foram 
registrados 20 novos 
casos positivos de Co-
vid-19. Com isso, o 
quadro geral da Co-
vid-19 em Americana é 
o seguinte: 27.586 casos 
positivos desde o início 
da pandemia. Três con-
tinuam internados e 131 
em isolamento domici-
liar,. Outros 26.600 estão 
recuperados e oito casos 

suspeitos aguardando 
resultados de exames.

O número total de 
óbitos até o momento é 
de 852.

De acordo com nú-
meros desta quarta-fei-
ra (3), a taxa geral de 
ocupação de leitos para 
Covid-19 no município 
era de 12,5% dos leitos 
com respiradores (de 48 
no total, 6 estavam ocu-
pados) e de 16,67% de 
leitos sem respiradores 
(de 48 no total, 8 ocupa-
dos). Os índices incluem 
o Hospital Municipal Dr. 
Waldemar Tebaldi e os 
três da rede particular 
(Unimed, São Lucas e 
São Francisco”.

                                 | DA REDAÇÃO

PANDEMIA

SB tem 7.128 aptos à 3ª dose que 
ainda não buscaram o reforço

Santa Bárbara d’Oeste 
tem ao menos 7.128 pes-
soas que já  podem re-
ceber a terceira dose da 
vacina contra a Covid-19, 
mas que ainda não pro-
curaram os pontos de 
imunização disponíveis 
na cidade.

A informação consta de 
um levantamento divul-
gado nesta quinta-feira (4) 
pela Secretaria de Saúde, 
que orienta que essas pes-
soas procurem os locais 
disponíveis para receber o 
reforço na vacinação.

Ainda de acordo com a 
secretaria, a cidade  apli-

cou até ontem 9.298 doses 
adicionais da vacina.

O reforço na imuniza-
ção ocorre para profis-
sionais da área de Saúde 
e idosos com 60 anos ou 
mais, que já tenham com-
pletado seis meses de in-
tervalo da segunda dose, 
além de imunossuprimi-
dos com 18 anos ou mais, 
após 28 dias da segunda 
dose.

De segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 16h30 (exceto 
feriados), a imunização 
está disponível nos giná-
sios Djaniro Pedroso (Rua 
Prudente de Moraes, 250, 
no Centro) e Mirzinho Da-
niel (Rua Bororós, s/nº, no 
Jardim São Francisco) e na 

Casa de Maria (Rua Moco-
ca, 510, no Jardim das La-
ranjeiras).

Para a dose adicional, 
idosos e imunossuprimi-
dos devem apresentar o 
cartão de vacinação con-
tendo a informação das 
duas doses da vacina apli-
cadas, CPF e documento 
com foto, além de com-
provante de endereço.

Além dos documentos, 
o profissional de Saúde 
apto a receber a dose adi-
cional precisa apresentar 
também o comprovante 
de endereço do municí-
pio em seu nome e/ou 
comprovante de vínculo 
em serviço de saúde do 
município.

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

XÔ, COVID | Pessoas acima de 60 anos, que tomaram 2ª dose há seis meses, têm reforço 

Prefeitura de Santa Bárbara  / Divulgação

Prefeitura de Americana  / Divulgação

A Prefeitura de Hor-
tolândia está reforman-
do o prédio que antes era 
ocupado pela Farmácia 
de Alto Custo, na Avenida 
São Francisco de Assis, 46, 
Vila Real, para que o imó-
vel passe a abrigar a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
Nova Hortolândia, chama-
da Dom Bruno Gamberini.

No mês passado, a far-
mácia mudou para novo 
local, na Rua Vanderlei 
Costa Camargo, 58, Vila 
São Francisco.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, a reforma 
está em estágio adiantado, 
mas não foram divulgados 
prazos.

Dentre as tarefas em 
execução estão pintura in-
terna e colocação de pisos 
novos em algumas salas. O 
trabalho inclui ainda ade-
quação de algumas salas 
para a estrutura da UBS.

A diretora da Atenção 
Básica da Secretaria de 
Saúde, Cilene Mantuan, 
destaca que a mudança 
da UBS Dom Bruno para 
o prédio em reforma trará 
benefícios. “O prédio onde 
ficava a Farmácia de Alto 
Custo já é bem conhecido 
pela população e de fácil 
acesso”, destaca a diretora.

A UBS Dom Bruno aten-
de cerca de 48 mil pessoas 
da área de abrangência.

                                     | DA REDAÇÃO

Prédio recebe 
reforma para 
abrigar UBS

HORTOLÂNDIA
PANDEMIA

Câmara de SB é alvo de 
inquérito civil do MPT

A promotora Marcela 
Monteiro Dória, da re-
gional de Campinas do 
MPT (Ministério Públi-
co do Trabalho), deter-
minou a instauração de 
inquérito civil para apu-
rar denúncia de supos-
tas irregularidades nas 
condições sanitárias da 
Câmara de Santa Bárba-
ra d’Oeste.

Publicada no início 
de outubro, por meio de 
uma portaria, a medida 
tem o objetivo busca 
obter um parecer téc-
nico dos peritos sobre 
a eficácia do plano de 
contingência para pre-
venção, monitoramento 
e controle da transmis-
são da Covid-19, apre-
sentado pelo Legislativo 
em agosto deste ano.

Em janeiro, o MPT 
recebeu uma denúncia 
de que a Câmara não 
estaria adotando as me-
didas sanitárias para 
conter a proliferação da 
doença.

Na ocasião, o Legisla-
tivo barbarense justifi-
cou que havia adotado 
o trabalho em home 
office e que as provi-
dências estariam em 
implementação.

No entanto, uma perí-

cia realizada pelo MPT, 
em julho, apontou que 
não havia uma sistemati-
zação de procedimentos 
de prevenção e que seria 
necessário que a Câmara 
apresentasse uma plano 
de contingência, foco do 
inquérito.

O documento enca-
minhado pela Câma-
ra ao MPT conta com 
ações que vão desde a 
definição sobre a ocu-
pação dos espaços in-
ternos, a determinação 
de trabalho remoto para 
grupos de risco, medi-
das de proteção indivi-
dual e distanciamento, 
protocolos de saúde, 
entre outras adequa-
ções. De acordo com o 
MPT, o relatório da ado-
ção do plano ainda não 
foi juntado ao procedi-
mento.

O procurador da Câ-
mara de Santa Bárba-
ra, Guilherme Zamith, 
afirma que o Legislativo 
vai colaborar com o que 
for necessário. “O posi-
cionamento é o mesmo 
que foi indicado duran-
te todo o procedimento. 
A Câmara sempre esteve 
se adequando às regras 
de proteção e higiene”, 
diz. Sobre o inquérito, 
Zamith diz que é uma 
decisão “unilateral do 
MPT”.

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE
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RECURSOS PARA A REGIÃO

RECURSOS PARA A REGIÃO (2)

ISENÇÃO EM CONCURSO

TELAS DE PROTEÇÃO

O deputado estadual Dirceu Dalben segue destinando 
recursos via emendas parlamentares para obras em 
diversas cidades da região. Ontem, o parlamentar do 
PL de Sumaré divulgou a intermediação de mais R$ 
1,55 milhão em emendas para municípios da região de 
Campinas. Os recursos – já autorizados pelo governo do 
estado – devem ser investidos em melhorias na Saúde 
e Infraestrutura. A lista inclui R$ 200 mil para aquisição 
de aparelhos de ar condicionado para a EMEF Jardim 
Amanda (CAIC), em Hortolândia, e outros R$ 200 mil 
para infraestrutura. Para Americana, são R$ 300 mil 
para reforma da UBS do Parque da Liberdade. Em Santa 
Bárbara d’Oeste, são R$ 100 mil para custeio da saúde, 
e outros R$ 150 mil para infraestrutura em Monte Mor, 
entre outras cidades beneficiadas, como São Pedro e 
São José do Rio Pardo.

As emendas parlamentares do deputado Dirceu Dalben 
devem ser pagas pelo governo do estado em breve, após a 
conclusão de todos os trâmites junto às prefeituras. “Nosso 
mandato trabalha com afinco para auxiliar no fortalecimento 
e desenvolvimento dos municípios paulistas. Para cidades da 
Região Administrativa de Campinas, onde moro, já desti-
namos mais de R$ 25 milhões via emendas parlamentares 
desde o início do nosso mandato. São recursos do Governo 
do Estado – tributos pagos pela população – retornando em 
melhorias, obras e serviços tão aguardados pelos moradores”, 
disse o deputado.

O vereador Wagner Rovina (PV) emplacou na sessão de on-
tem da Câmara de Americana dois projetos de lei, aprovados 
já em segunda votação, e que agora vão à sanção (ou veto) 
de Chico Sardelli. O primeiro deles isenta doadores de sangue 
do pagamento de inscrição em concurso público. A proposta 
do parlamentar estende o benefício a pessoas que prestam 
serviços à Justiça Eleitoral e candidatos que integram progra-
mas sociais (CadÚnico).

Outra lei proposta por Rovina, e aprovada, torna obrigatória 
a instalação de redes de proteção ou equipamento similar de 
segurança em janelas, varandas e sacadas de novos edifícios 
residenciais com mais de um pavimento construídos em 
Americana. A exceção se daria apenas em caso de recusa do 
proprietário no ato de compra da unidade habitacional e estaria 
vinculada à assinatura de um termo de responsabilidade por 
parte do comprador.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Conclusão da obra atrasa de novo e Sectur fala em prédio pronto este mês

Agora, estação deve 
ficar pronta para o Natal

A Sectur (Secretaria de 
Cultura e Turismo) de 
Americana estimou para 
até o final de outubro a 
conclusão da reforma 
da Estação Cultura, no 
Centro, e mais uma vez 
o prazo previsto não se 
concretizou. As obras de 
restauração de um dos 
patrimônios históricos 
de Americana – iniciadas 
em janeiro de 2020 com 
prazo previsto de oito 
meses – continuam pen-
dentes quase dois anos 
depois, e uma nova pro-
jeção de entrega é para 
o fim deste mês, a tempo 
de o local fazer parte da 
programação de eventos 
natalinos, conforme o se-
cretário de Cultura, Fer-
nando Giuliani.

Ele afirma que o prazo 
é, de fato, novembro, mas 
havia uma expectativa 
de antecipação que não 
ocorreu, devido a percal-
ços com matéria-prima. 
Agora, os trabalhos são 
de acabamento em itens 
como parte elétrica, forro 
e piso, além das cercas e 
fachada do prédio. 

A restauração é execu-
tada pela Rumo Logística, 
que tem a concessão da 
linha férrea. 

Em relação ao novo 
atraso e novas projeções 

de conclusão, a empresa 
enviou a seguinte nota: 
“A concessionária escla-
rece que por se tratar de 
imóvel tombado (pelo 
patrimônio histórico), foi 
necessária uma busca 
pela madeira correta para 
a estrutura do forro da 
estação. O material já foi 
providenciado e as obras 
devem ser concluídas nas 
próximas semanas”.

Para o restauro, há ques-
tões legais em relação aos 
materiais, como explicou 
Giuliani, a exemplo de 
madeiras que atualmente 
não têm permissão para 
comercialização. 

Museu Ferroviário, salas 
para cursos e retomadas 
de shows estão nos planos 
para a reabertura do local, 

que deve funcionar como 
“Casa do Papai Noel” e re-
ceber árvore natalina, em 
parceria entre a prefeitura 
e entidades. 

Um Concerto Natalino 
com a Banda Municipal 
Monsenhor Nazareno 
Maggi na estação, inclusi-
ve, já foi inserido no calen-
dário da Sectur para o dia 
15 de dezembro.

MANUTENÇÃO 
Inicialmente o custo 

previsto da obra era em 
torno de R$ 900 mil, mas 
a Rumo não informou 
valores atualizados de in-
vestimento no projeto.

Também ficará nas 
contas da concessionária 
a implantação de um sis-
tema de segurança para 

coibir, entre outros cri-
mes, furto de materiais, 
a exemplo de fiação, um 
dos mais visados. 

Renovada com mate-
riais exclusivos como tinta 
repelente e cal envelheci-
do, além da recomposição 
de outros materiais origi-
nais, a estação demanda-
rá, também, manutenção 
diferenciada, como prevê 
o secretário.

A localização em si já é 
um desafio, entre a linha 
férrea e terminal de ôni-
bus, ou seja, com a fre-
quente circulação de veí-
culos pesados.

De acordo com Giuliani, 
a manutenção estrutural 
anual deve ser bancada 
com recursos do Fundo 
de Turismo.

CENTRO DE AMERICANA

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

SÓ TAPUME E ANDAIME | Restauro na Estação Cultura começou em janeiro de 2020 

Estacionamento atrás da estação é previsto
Quando concluída a 

reforma e reaberta a esta-
ção, a organização viária 
em frente ao local tam-
bém deve receber ade-
quações. O local não terá 
vagas de estacionamento 
em frente, em permissão 
que deve ter exceções 

como em visitas do Pro-
jeto Raiz. Já na parte de 
trás da estação é nego-
ciada uma área para es-
tacionamento pago, com 
a criação de mais vagas 
na região.

De acordo com o se-
cretário de Cultura, Fer-

nando Giuliani, trata-se 
de uma área que faz 
parte da concessão da 
Rumo, mas que é ne-
gociada para ser usada 
pelo município, de for-
ma que a cobrança do 
estacionamento seja re-
vertida para o Fundo de 

Turismo, em recursos a 
serem usados para ações 
e manutenções em equi-
pamentos como a pró-
pria estação. Ainda não 
há projeção de quantas 
vagas podem ser dispo-
nibilizadas, pois o proje-
to está em tratativas.   | DC

Rafael Rezende  / TodoDia Imagem

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Dalben vota a favor de novos cartórios na região
O deputado estadual Dir-

ceu Dalben (PL) informou 
nesta quinta-feira (4)que 
votou a favor da criação de 
quatro novos cartórios nas 
cidades em Hortolândia, 
Campinas e Jarinu.

Os projetos de lei com-
plementar que tratam do 
assunto tramitaram pela 
Comissão de Finanças, Or-
çamento e Planejamento 

da Alesp (Assembleia Le-
gislativa), da qual Dalben é 
vice-presidente, e recebe-
ram pareceres favoráveis, 
todos três aprovados na 
quarta-feira (3).

“A criação de quatro no-
vos cartórios na região de 
Campinas vai facilitar e 
muito o dia-a-dia da po-
pulação. É uma demanda 
antiga dos moradores, que 

hoje precisam percorrer 
quilômetros para ter aces-
so a serviços essenciais”, 
explicou Dalben.

O PLC 07/2021 (Projeto 
de Lei Complementar) cria 
o Cartório de Registro de 
Imóveis, Títulos e Docu-
mentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de 
Hortolândia. 

Atualmente, os morado-

res da cidade precisam se 
dirigir ao cartório de Su-
maré. Além disso, o projeto 
– de autoria do TJ-SP (Tri-
bunal de Justiça do Estado 
de São Paulo) –, também 
atribui a especialidade de 
“Protesto de Letras e Títu-
los” ao já existente Cartório 
Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, Interdi-
ções e Tutelas e Tabelião de 

Notas de Hortolândia.
Já o PLC 08/2021 cria 

mais dois Cartórios de 
Registros Civis de Pessoas 
Naturais e Tabelionatos de 
Notas em Campinas – um 
no Distrito do Ouro Verde e 
outro no Distrito de Cam-
po Grande. 

Por último, o PLC 
10/2021 cria o Cartório de 
Registro de Imóveis, Títulos 

e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica em Jarinu. 
Hoje, os moradores devem 
se deslocar até Atibaia para 
acesso aos serviços.

Os projetos já foram 
aprovados pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação da Alesp e, agora, 
devem ser encaminhados 
para votação em plenário.

 | DA REDAÇÃO
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NOVEMBRO AZUL

Iniciadas as mobiliza-
ções do “Novembro Azul”, 
de orientações sobre o cân-
cer de próstata, a Prefei-
tura de Americana anun-
ciou que deve intensificar 
as solicitações de exames. 
O município, no entanto, 
não conta com nenhum 
urologista ou proctologis-
ta na rede, especialidades 
que não constam entre 
os servidores da Saúde ou 
da Fusame (Fundação de 
Saúde de Americana). 

Questionada sobre a 
especialidade, a prefeitu-
ra afirmou que “no mo-
mento a rede não possui 
o especialista, mas haverá 
contratação por meio do 
Cismetro (Consórcio In-
termunicipal de Saúde da 
Região Metropolitana de 
Campinas)”. O consórcio é 
um grupo de prefeituras ao 
qual Americana passou a 
integrar a partir deste mês, 
e que vai oferecer consul-
tas e exames a pacientes da 
rede pública em clínicas e 
médicos conveniados.

Demandas relacionadas ao câncer de próstata 
devem ser atendidas via Cismetro, diz administração

Americana oferece 
exame, mas rede pública 
não dispõe de urologista

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Os homens que agendarem 
o exame devem fazer o 
preparo para a coleta. É ne-
cessário jejum de ao menos 
quatro horas, não ter tido 
relação sexual ou ter ejacu-
lado nas últimas 48 horas, 
e nem ter andado de moto, 
cavalo ou bicicleta no mes-
mo período. Também não 
pode ter realizado exame 
de próstata (toque) nas úl-
timas 72h, ultrassonografia 
transretal nos últimos sete 
dias, colonoscopia nos últi-
mos 15 e biópsia de próstata 
nos últimos 30 dias. 

O EXAME

Não foram informados 
número de profissionais 
ou demandas de consul-
tas/exames para este pú-
blico.

De acordo com a pre-
feitura, não haverá muti-
rão de exames, mas “as 17 
unidades básicas de saúde 
irão intensificar os pedidos 
com os médicos clínicos, 
para encaminhamento ao 
urologista caso o exame 
tenha alguma alteração 
importante”.

Sobre os casos em mo-
radores, o município “não 
possui informações so-
bre a incidência, uma vez 
que os pacientes, quando 
diagnosticados e encami-
nhados para tratamento 
passam a ser referencia-
dos em nível regional/es-
tadual”.

A campanha é voltada 
a homens de 40 anos ou 
mais, que poderão soli-
citar nas UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde) os 
exames de PSA (Antígeno 
Prostático Específico).

De acordo com a Uni-
dade de Atenção à Saúde, 
os enfermeiros das UBSs 
vão solicitar o pedido de 
exame e agendar a coleta 
ainda para o mês de no-
vembro, sendo no máximo 
cinco coletas por dia para 
cada uma das 17 unidades.

Quando o paciente bus-
car o resultado, se houver 
qualquer alteração, o en-
fermeiro responsável da 
UBS agendará uma ava-
liação com o clínico geral 
para posterior encami-
nhamento com o urologis-
ta, se for o caso. 

75% dos casos ocorrem após os 65 anos
De acordo com o Inca 

(Instituto Nacional de 
Câncer) do Ministério 
da Saúde, a estimativa 
de novos casos de cân-
cer de próstata foi aci-
ma de 65 mil com base 
no ano de 2020, corres-
pondendo a 29,2% dos 
tumores incidentes no 
sexo masculino. Em 
2019 foram registradas 
15.983 mortes, segundo 
o Atlas de Mortalidade 
por Câncer.

É considerado um 
câncer da terceira ida-
de, já que cerca de 75% 

dos casos no mundo 
ocorrem a partir dos 65 
anos.

Alguns desses tumo-
res podem crescer de 
forma rápida, espa-
lhando-se para outros 
órgãos e podendo levar 
à morte.

A maioria, porém, 
cresce de forma tão len-
ta (leva cerca de 15 anos 
para atingir 1 cm³) que 
não chega a dar sinais 
durante a vida e nem a 
ameaçar a saúde do ho-
mem.

O risco aumenta com 

o avançar da idade. No 
Brasil, a cada dez ho-
mens diagnosticados 
com câncer de prósta-
ta, nove têm mais de 55 
anos.

Histórico de câncer 
na família, sobrepeso e 
obesidade também são 
alertas.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, estu-
dos recentes mostram 
maior risco de câncer 
de próstata em homens 
com peso corporal mais 
elevado. 

                                                         | DC

Divulgação

UBS | Nenhum urologista ou proctologista disponível na rede pública de Americana

HORTOLÂNDIA

Aulas voltam em 100% da rede na 2ª
A partir da próxima se-

gunda-feira (8), as aulas 
presenciais e demais ati-
vidades na rede municipal 
de ensino de Hortolândia 
voltam a ser realizadas 
com 100% da capacidade 
de ocupação dos espaços 
públicos. Na prática, isto 
significa que chega ao 
fim o sistema híbrido, que 
combina ensino presen-
cial com aulas remotas. Há 
cerca de 26 mil estudantes 
matriculados na rede mu-
nicipal, atualmente.

Segundo a Secretaria de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia, o retorno presen-
cial só não é obrigatório 
para alunos pertencentes 
ao grupo de risco para a 
Covid-19.

No entanto, é neces-
sário que os estudantes 
apresentem à escola ates-
tado médico que indique 
o impedimento de com-
parecer às aulas presen-
ciais. Para estes alunos, 
nesta nova etapa, serão 

HORTOLÂNDIA | Aulas 100% presenciais a partir do dia 8

Prefeitura de  Hortolândia / Divulgação

disponibilizadas ativida-
des impressas.

A portaria n° 59, que 
trata do tema, foi publica-
da na tarde desta quarta-
-feira (3) na edição 1.349 
do Diário Oficial Eletrô-
nico do Município e vale 
tanto para as 59 escolas 
da rede, quanto para as 
39 contratadas por meio 
do “Programa Bolsa Cre-
che” e demais espaços de 
formação, como o Obser-
vatório Parque Escola e o 
Centro de Formação dos 

Profissionais em Educa-
ção Paulo Freire.

Em toda a rede munici-
pal, desde a retomada das 
atividades presenciais, em 
15 de setembro, vigoram 
medidas baseadas em 
protocolo sanitário para 
evitar a disseminação do 
coronavírus.

Para entrar no ambien-
te escolar é preciso usar 
máscara individual, hi-
gienizar as mãos, manter 
distância segura do colega 
e não apresentar sintomas 

gripais ou febre, com a 
medição da temperatura 
feita na porta da escola.

Atualmente, as unida-
des atendem com até 60% 
da capacidade física das 
salas de aula, em sistema 
de revezamento semanal.

Cada unidade institui a 
grade semanal, garantin-
do quatro dias de aulas 
presenciais e um de inte-
ração remota dos profes-
sores com seus alunos.

“A decisão de retomar-
mos em 100% o nosso 
atendimento presencial 
é baseada na ciência, em 
dados atualizados da Saú-
de da nossa cidade e de 
toda a região e respalda-
da pelo Comitê da nossa 
municipalidade, que des-
de o início da pandemia 
tem realizado um trabalho 
sério, responsável e cons-
ciente de enfrentamento 
à Covid-19”, afirmou o 
secretário de Educação, 
Ciência e Tecnologia, Fer-
nando Moraes.   | DA REDAÇÃO

PREFEITURA DE AMERICANA

TJ nega recurso do MP e 
mantém filho de Chico

O TJ-SP (Tribunal de 
Justiça de São Paulo) ne-
gou recurso do Ministério 
Público Estadual e mante-
ve Franco Ravera Sardel-
li, filho do prefeito Chico 
Sardelli (PV), no cargo de 
chefe de gabinete da pre-
feitura. O acórdão é do dia 
27 de outubro. Franco está 
na administração desde os 
primeiros dias do manda-
to do pai.

“Ante o exposto, conside-
rado o enquadramento de 
natureza política do cargo 
de Chefe de Gabinete do 
Prefeito, titularizado pelo 
filho do atual Prefeito de 
Americana, imune à veda-
ção do nepotismo instituí-
da pela Súmula Vinculante 
nº 13”, traz trecho decisão 
do desembargador Souza 
Meirelles.

Há cerca de três meses, 
o promotor Sergio Buona-
mici ingressou com ação 
de improbidade adminis-

trativa em Americana con-
tra o chefe do Executivo, 
após a extinção do proces-
so que ordenava a exone-
ração de Franco Sardelli do 
cargo.

Na ação, o promotor 
chegou a classificar a ma-
nutenção de Franco no 
cargo como “insulto ao 
judiciário”, por entender 
tratar-se de nepotismo ve-
tado por lei.

O TJ-SP entende que a 
função ocupada por Fran-
co Sardelli não se aplica a 
nepotismo.

A Administração Muni-
cipal sustenta que a Chefia 
de Gabinete do prefeito é 
uma função semelhante 
à de secretário municipal. 
Há, inclusive, entendi-
mento pacificado do STF 
(Supremo Tribunal Fede-
ral) de que nesses casos 
parentes podem, sim, ser 
nomeados.

                                 | DA REDAÇÃO
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A Ong Anjos Peludos, tradicional entidade de 
proteção de animais, iniciou uma campanha para 
arrecadar fundos e ajudar a manter cerca de 200 
cães e gatos abandonados que são tratados pela 
entidade. A Anjos Peludos comercializa, até hoje, 
às 12h, pizzas, lasanha e inhoque para custear 
as despesas com aluguel e alimentação dos 
animais. A Ong também tem atendido 15 filhotes 
resgatados nos últimos dias na Avenida Brasil e na 
orla da Praia dos Namorados. “A pizza, a lasanha 
e o inhoque saem a R$ 35 cada um. A campanha 
desse mês está bem fraca e quem puder contribuir 
comprando nossos produtos vai ajudar bastante. 
Pagamos R$ 2.880 por mês entre aluguel e IPTU 
e atendemos 200 animais e mais 15 filhotinhos 
que foram resgatados na cidade”, comentou a 
presidente da Anjos Peludos, Cristiane Marques. A 
entrega dos produtos vendidos, explicou, será no 
próximo sábado (6), das 14h às 16h. As aquisições 
podem ser feitas através do 19 99921-8938 
diretamente com Cristiane Marques. A ONG atua 
desde 2012 em Santa Bárbara e Americana.

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara, e a 
Associação Anjos da Alegria promovem, neste 
mês de novembro, uma ação para arrecadação 
de brinquedos em prol de crianças carentes da 
região. De acordo com o voluntário e tesoureiro da 
entidade, Marcelo Olandin Nunes, conhecido como 
“Dr. Aladin”, a ação surgiu como forma de celebrar 
os 17 anos do grupo. Com o tema “Doação que 
faz bem ao coração”, a arrecadação será feita por 
voluntários da entidade, que estarão no shopping 
aos finais de semana de novembro para receber os 
donativos. “Estaremos em frente à Estação Valentina 
todas as sextas-feiras, sábados e domingos de 
novembro para receber essas doações. Podem ser 
doados quaisquer tipos de brinquedos, tanto novos 
quanto usados. Livros também serão aceitos”, conta 
“Dr. Aladin”.  A ação teve início já nesta sexta (5) e 
segue até o dia 28 deste mês.

Uma ação social vai reformar cinco carroças de 
catadores de materiais recicláveis, neste sábado 
(6), em Americana. É o projeto “Pimp My Carroça”, 
realizado desde 2012 em várias cidades do país 
em apoio aos profissionais que atuam coletando 
materiais nas ruas, reformando suas carroças e 
entregando-as em boas condições. Com apoio 
da Papirus, fabricante de papel-cartão, o projeto 
amanhã em Americana terá um dia de intervenção 
pública ao ar livre, em que a empresa patrocinará a 
reforma estrutural de cinco carroças de catadores. 
O evento será no campo do bairro Cidade Jardim 
(Rua dos Cravos, 650), das 8h às 14h, onde as 
carroças serão tratadas e pintadas por artistas. Os 
catadores também receberão alimentação e um 
kit de segurança, com máscaras de proteção, boné, 
camiseta e calça com faixas refletivas, capa de 
chuva, corda, e outros materiais úteis ao dia-a-dia.

‘Anjos Peludos’ faz campanha 
para ajudar a manter 200 animais

Tivoli Shopping e ‘Anjos da Alegria’ 
promovem arrecadação de brinquedos

Projeto vai reformar carroças de 
catadores amanhã em Americana

GIRO

Reprodução/ Instagram/ Anjos Peludos

AMOR ANIMAL | Entidade atua desde 2012 na região 

Felino teria sido visto em área de represas no limite com Sumaré

N.O. investiga possível 
aparição de onça-parda

Alertadas por informa-
ções de populares, equi-
pes da Defesa Civil, do 
Setor de Zoonoses e da 
Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura de 
Nova Odessa realizaram 
na tarde desta quinta-feira 
(04/11) uma vistoria em 
uma área de preservação 
ambiental permanente 
situada às margens das 
represas do Córrego Pal-
mital, no limite com a vi-
zinha Sumaré, em busca 
de sinais de uma possível 
onça-parda.

Segundo a prefeitura, 
nenhum vestígio do ani-
mal foi encontrado, mas 
a possibilidade não pode 
ser totalmente descarta-
da, segundo os técnicos, 
por se tratar de um corre-
dor verde com água cor-
rente, mata ciliar além de 
animais que são normal-
mente presas da espécie, 
como capivaras e outros 
mamíferos menores.

Prefeitura e Coden lem-
bram que, por se tratar de 
uma APP (Área de Preser-
vação Ambiental Perma-
nente), é terminantemen-
te proibido caçar, pescar, 
nadar ou qualquer outra 
atividade de veraneio nas 
margens do lado de Nova 

Odessados reservatórios 
do Córrego Palmital, que 
é uma área de refloresta-
mento.

A orientação dos técni-
cos é para que as pessoas 
respeitem as proibições vi-
gentes e não se aproximem 
da área, principalmente à 
noite, para nenhuma ativi-
dade – inclusive pelo risco 
de transmissão de febre 
maculosa pelo carrapato-
-estrela e também pelos 
riscos de afogamentos no 
reservatório, cuja água é 
eventualmente captada 
pela Coden Ambiental 
para tratamento e consu-
mo humano.

“Apesar de não poder-
mos descartar a presença 
de uma onça, até porque 
isso tem se tornado cada 

vez mais comuns em fun-
ção do avanço da urba-
nização, não localizamos 
traços do animal. E, mes-
mo se a encontrarmos, 
não há nada que pode-
ríamos fazer se o animal 
permanecer na APP, que 
é seu habitat natural. Por 
isso, a regra é: não entrar 
na área verde, não pescar 
e não caçar por ali, ainda 
mais à noite, que é o ho-
rário em que esta espécie 
caça”, afirmou a diretora 
de Meio Ambiente e bió-
loga Daniela Fávaro, res-
saltando ainda ser muito 
comum que as pessoas 
confundam animais entre 
si, como cães grandes e 
capivaras.

“Mesmo que haja uma 
onça-parda ali, não tem o 

que fazer. É o habitat dela, 
que pode estar de passa-
gem. Claro que, caso ela 
entre uma residência por 
exemplo, ai sim podería-
mos atuar, fazer a captura 
correta e levá-la para uma 
área de mata maior em 
outra localidade. Vamos 
continuar monitorando 
essa suspeita. E o mais im-
portante é que as pessoas 
não entrem nessa área 
em hipótese alguma, não 
só por conta da (possível) 
onça, porque é muito pe-
rigoso”, completou o coor-
denador da Defesa civil 
Vanderlei Wilians Vanag.

Mais placas de sinaliza-
ção sobre estas proibições 
devem ser instaladas pela 
Prefeitura e Coden Am-
biental no local.

MEIO AMBIENTE

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

BUSCA | Equipes da prefeitura e da Defesa Civil vistoriam área perto do Córrego Palmital

AMERICANA

Traficante é preso com 1.263 
porções de drogas no Guanabara

Policiais Dise (Delega-
cia de Investigações Sobre 
Entorpecentes) deflagra-
ram no final da tarde de 
quarta-feira (3) a Opera-
ção Guanabara em com-
bate ao tráfico de drogas 
no bairro de mesmo nome 
em Americana. Um trafi-
cante de 30 anos foi preso 
e mais de 1,2 mil porções 
de drogas apreendidas.

Segundo a Dise, após 
receber denúncia anôni-
ma informando a venda 
de drogas no bairro, as 
equipes, descaracteriza-
das, passaram a moni-
torar a região para iden-
tificar os envolvidos no 
crime e localizar o depó-
sito de drogas.

Durante a campana, os 
investigadores visualiza-
ram um rapaz que exercia 

a função de distribuição 
de entorpecentes. Cons-
tataram ainda um imóvel 
que funcionava de “casa 
bomba” ao traficante, uti-
lizado para o armazena-
mento de drogas, na Rua 
da Tijuca.

Ao realizarem a aborda-
gem e revista pessoal ao 
traficante, os policiais en-
contraram uma porção de 
crack e R$ 42 em dinheiro. 

Já no imóvel, foram loca-
lizadas 1.263 porções de 
drogas, entre crack, co-
caína e maconha, além de 
um celular.

Foi dada voz de prisão 
em flagrante ao traficante. 
Levado à sede da Dise, o 
delegado Marco Antônio 
Pozeti ratificou a voz de 
prisão. O rapaz foi enca-
minhado para a Cadeia 
Pública de Sumaré.

RAFAEL REZENDE
AMERICANA

Foto: Dise/ Divulgação

DISE | Crack, cocaína e maconha foram apreendidos 

Prefeitura de Nova Odessa  / Divulgação

Suzano cadastra 
profissionais
A Suzano está cadastrando 
profissionais interessados 
em atuar no setor 
industrial da unidade de 
Limeira, no limite com 
Americana. Para participar 
do processo seletivo do 
programa “Capacitar”, 
que prevê efetivação 
no cargo, os candidatos 
precisam ter 18 anos ou 
mais; residir próximo da 
Unidade Limeira, ter no 
mínimo formação técnica 
completa, de preferência 
nas áreas de Celulose 
e Papel, Processos, 
Química, Instrumentação, 
Mecânica, Elétrica, 
Eletromecânica, 
Eletrotécnica ou 
Automação. As inscrições 
seguem até o próximo dia 
7, exclusivamente pela 
página  de oportunidades 
na Plataforma de 
Oportunidades da 
empresa (https://bit.
ly/3wi6xe3). Os inscritos 
irão reforçar o Banco de 
Talentos da empresa para 
futuras oportunidades.
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O secretário da Fazenda e Planejamento do 
estado de São Paulo, Henrique Meirelles, 
anunciou nesta quinta-feira (4) sua candidatura 
ao Senado por Goiás - onde nasceu - nas eleições 
de 2022. Segundo Meirelles, que se comprometeu 
a cumprir os oito anos de mandato, objetivo 
é fazer avançar reformas que possam gerar 
recursos e empregos em seu estado. “Depois 
de uma longa estrada, passando pela iniciativa 
privada, ministério, presidência do Banco 
Central, é chegado o momento de colocar minha 
experiência à disposição do povo goiano para 
geração de recursos e empregos no meu estado”, 
justificou o secretário, que também foi ministro 
da Fazenda (2016-2018) e presidente do Banco 
Central (2003-2011).

O Brasil registrou 411 mortes por Covid e 11.902 
casos da doença, nesta quinta-feira (4). Com 
isso, o país chega a 608.715 vidas perdidas e a 
21.846.577 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 
desde o início da pandemia. Acre e Rio de Janeiro 
não divulgaram dados, nesta quinta. As médias 
móveis de mortes e casos estão em queda, mas 
foram afetadas por subnotificação derivada do 
feriado, que ocorre por atrasos de notificação 
nas secretarias de saúde. O país agora tem 
média de 227 mortes por dia e de 9.443 infecções 
diárias, quedas respectivamente de 36% e 22%, 
em relação aos dados de duas semanas atrás. O 
Brasil registrou 1.577.289 doses de vacinas contra 
Covid-19, nesta quinta-feira, de acordo com 
dados das secretarias estaduais de Saúde.

Cinco presos estão internados em estado 
grave após um princípio de motim no presídio 
Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão 
das Neves (MG). A confusão começou no início 
da tarde desta quinta-feira (4), quando um dos 
detentos colocou fogo em um colchão na unidade 
prisional. As chamas se alastraram rapidamente 
em virtude do vento, e 18 pessoas ficaram feridas, 
incluindo o homem que começou o incêndio. 
Todas as vítimas ocupavam a mesma cela, 
segundo nota da Secretaria de Justiça e Segurança 
Pública). Já com o incêndio controlado, 12 dos 
detentos foram encaminhados para atendimento 
médico - seis foram atendidos no próprio presídio.

Henrique Meirelles anuncia que será 
candidato a senador por Goiás em 2022

Brasil registra 411 mortes por Covid em 
24 h e mais de 11 mil casos da doença

Detentos sofrem queimaduras após 
incêndio em presídio de Minas Gerais

GIRO

Arquivo

NOME | O secretário da Fazenda, Henrique Meirelles

Claro, Vivo e Tim ficaram com as principais faixas em certame da Anatel

Principais operadoras de 
telefonia vencem leilão do 5G

As maiores operado-
ras de telefonia móvel do 
país, Claro, Vivo e Tim, ar-
remataram as principais 
faixas do leilão de 5G rea-
lizado nesta quinta-feira 
(4) pela Anatel (Agência 
Nacional de Telecomu-
nicações). O certame 
confirmou a expectativa 
de que as operadoras de 
grande porte ficariam 
com as frequências de 3,5 
GHz (gigahertz), o cha-
mado “filé mignon” do 5G 
com cobertura nacional, 
faixa que permitirá ve-
locidades até cem vezes 
mais rápidas que as do 
4G. Essa frequência foi 
separada em quatro lo-
tes, um deles não recebeu 
proposta. A expectativa 
na Anatel é de que 80% 
das frequências sejam 
leiloadas, o que levaria a 
agência a, futuramente, 
realizar uma nova rodada 
de leilões com as sobras.

A Claro arrematou o 
primeiro lote por R$ 338 
milhões. A oferta da Vivo 
para a segunda fatia foi 
de R$ 420 milhões. A Tim, 
por sua vez, venceu o ter-
ceiro lote por R$ 351 mi-
lhões.

Na frequência de 700 
MHz (megahertz), que 
permite ampliação das 
redes de 4G, o primeiro 
lote marcou a entrada 
do fundo Patria na tele-
fonia. Ele arrematou a 
frequência de 700 MHz 
com cobertura nacional, 
oferecendo lance de R$ 
1,4 bilhão, com ágio de 
805,8%. Como vencedor 
desse lote, o Patria terá 
que levar o 4G a mais de 
1.100 trechos de rodovias 
federais.

O leilão seguiu com a 
abertura de lotes com co-
berturas regionais na fai-
xa de 3,5 GHz. Houve dis-

puta para os blocos das 
regiões Nordeste e Sul.

No Nordeste, a empresa 
Brisanet venceu a disputa 
com um lance de R$ 1,25 
bilhão, ágio de 13.741,7%. 
Ela poderá oferecer o 5G 
em toda a região. O grupo, 
sediado no Ceará, levou 
também as frequências 
de 3,5 GHz para cobrir a 
região Centro-Oeste.

No bloco da região Sul 
houve uma intensa dis-
puta entre o Consórcio 
5G Sul (do qual faz parte 
a Copel e a Sercomtel, do 
empresário Nelson Ta-
nure) e a Meganet. Após 
15 lances, o Consórcio 
5G Sul venceu com uma 
oferta de R$ 73,6 mi-
lhões, registrando ágio de 
1.454,74%

A Cloud2U se tornou 
uma nova empresa de 
telefonia ao vencer o lote 
que abrange Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e Minas 
Gerais com um lance de 
R$ 405 milhões, ágio de 
6.266%.

A Algar ficou com o úl-
timo lote regional cobrin-

TELECOMUNICAÇÕES

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Isac Nóbrega / Presidência da República

DOU-LHE UMA... | Bolsonaro bate martelo durante leilão do 5G feito pela Anatel ontem

do o triângulo mineiro, 
e partes do Mato Grosso 
do Sul e Goiás, áreas já 
atendidas pela empresa 
como concessionária de 
telefonia fixa. A empresa 
ofereceu R$ 2,35 bilhões, 
ágio de 358,5%

Incluído no PPI (Pro-

grama de Parceria de In-
vestimentos), o leilão do 
5G vai reforçar a lista de 
concessões realizadas no 
governo e será usado por 
Jair Bolsonaro como pla-
taforma política durante 
a campanha pela reelei-
ção em 2022.

Bolsonaro discursa na abertura
Na largada para o 

leilão do 5G, o presi-
dente Jair Bolsonaro 
(sem partido), disse, 
nesta quinta-feira (4), 
que a chegada da in-
ternet nas localidades 
hoje sem conexão na 
Amazônia permitirá 
que os próprios índios 
mostrem ao mundo 
como o governo trata a 
floresta.

“Estive na Itália e 
quando fui visitar a 
torre de Pisa [Bolsona-
ro disse Torre de Pizza], 
um garoto me pergun-
tou se a Amazônia está 

pegando fogo”, disse.
“Em uma das minhas 

idas à Amazônia com 
o [ministro das Comu-
nicações] Fábio Faria, 
passamos por comu-
nidades indígenas, 
tucanos e ianomâmis. 
O que eles pediram? 
Pediram internet. E 
vão começar a fazer 
matéria da Amazônia 
e mandar pra fora. Não 
vai ser como a fábrica 
de fake news [referên-
cia à imprensa] que te-
mos aqui no Brasil, que 
sabemos como funcio-
na”, disse.                         | FP

Nova tecnologia vai impactar sociedade e economia
A quinta geração de 

internet móvel pode de-
morar até oito anos para 
estar disponível a todos 
os brasileiros, mas o lei-
lão de 5G realizado nesta 
quinta-feira (4) em Bra-
sília representa o ponta-
pé inicial para que diver-
sos setores da economia 
tracem estratégias de 

longo prazo baseadas 
em maior conectividade.

Além do 5G, o leilão 
define obrigações às 
operadoras que arrema-
tarem as frequências, 
entre elas a massificação 
da cobertura 4G no país. 
Dados da consultoria 
GSMA indicam que 18% 
da base móvel brasileira 

será de 5G em 2025. Com 
velocidade superior e 
baixa latência (tempo 
de transferência de um 
pacote de dados de um 
ponto a outro), a tecno-
logia é associada a au-
mento de produtividade.

A velocidade do 5G 
alcança, em média, 
1Gbps, sendo dez vezes 

mais rápida que o 4G. 
Em alguns testes de la-
boratório, foi cem vezes 
superior. Um exemplo: 
para baixar um filme 
em HD no 5G, é preciso 
aguardar seis segundos. 
O mesmo arquivo de-
manda cerca de seis ho-
ras na tecnologia 4G.

                                                        | FP
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INVESTIGAÇÃO

 A Polícia Federal inter-
rogou o presidente Jair 
Bolsonaro na noite desta 
quarta-feira (3) no Palá-
cio do Planalto sobre a 
acusação de interferência 
política dele na corpora-
ção. Ele negou a interfe-
rência na PF, mas admitiu 
ter pedido a troca do co-
mando da corporação em 
2019 ao então ministro da 
Justiça, Sergio Moro. 

Nesta semana venceria 
o prazo de 30 dias estipu-
lado pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, relator 
do caso no STF (Supremo 
Tribunal Federal), para 
que fosse colhido o de-
poimento do presidente.

Bolsonaro é suspeito 
de interferir na cúpula da 
corporação para proteger 
parentes e aliados, sus-
peita levantada por Moro 
em abril do ano passado, 
quando pediu demissão 
do cargo justamente por 
causa das alegadas inter-
ferências do presidente.

No depoimento desta 
quarta, Bolsonaro negou 
interferência na PF e afir-
mou que trocou seu co-
mando por uma questão 
de diálogo. “Nunca teve 
como intenção, com a 
alteração da direção ge-
ral [da PF], obter infor-

mações privilegiadas de 
investigações sigilosas ou 
de interferir no trabalho 
de Polícia Judiciária ou 
obtenção diretamente 
de relatórios produzidos 
pela Polícia Federal”, afir-
mou o presidente, segun-
do transcrição da PF.

Ainda disse que Moro 
teria concordado com 
a nomeação do delega-
do Alexandre Ramagem, 
atualmente na direção da 

Abin (Agência Brasilei-
ra de Inteligência), para 
o comando da PF desde 
que isso ocorresse após 
sua indicação para vaga 
de ministro do STF.

As declarações do pre-
sidente ocorreram a uma 
semana da anunciada fi-
liação do ex-ministro ao 
Podemos. Ele é apontado 
como pré-candidato à 
Presidência.

Moro rebateu as afir-
mações de Bolsonaro. 
Disse que “jamais” condi-
cionou troca no coman-
do da PF a uma eventual 
indicação ao Supremo.

“Não troco princípios 
por cargos. Se assim 
fosse, teria ficado no go-
verno como ministro”, 
afirmou, em nota envia-
da por sua assessoria de 
imprensa.

“Aliás, nem os próprios 
ministros do governo ou-
vidos no inquérito confir-
maram essa versão apre-
sentada pelo presidente 
da República. Quanto aos 
motivos reais da troca, 
eles foram expostos pelo 
próprio presidente na 
reunião ministerial de 22 
de abril de 2020 para que 
todos ouvissem.”

No depoimento, Bolso-
naro disse que em mea-
dos de 2019 solicitou a 
Moro a troca do então 
diretor-geral da Polícia 
Federal “em razão da falta 
de interlocução” que ha-
via entre ele e o delegado 
Maurício Valeixo.

“Não havia qualquer 
insatisfação ou falta de 
confiança com o trabalho 
realizado pelo Valeixo, 
apenas uma falta de in-
terlocução.”

 O presidente afirmou 
que indicou Ramagem 
“em razão da sua com-
petência e confiança 
construída ao longo do 
trabalho de segurança 
pessoal” durante a cam-
panha eleitoral de 2018.

Em nota, o advogado 

Presidente foi ouvido na noite de quarta no inquérito 
que apura suposta interferência dele na corporação

Em depoimento, Bolsonaro 
admite pedido de troca na 
direção da PF e acusa Moro

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

EX-MINISTRO | Sergio Moro acusa Bolsonaro de ter interferido na Polícia Federal 

Presidente é suspeito 
de interferir na 

cúpula da PF para 
proteger parentes

Rodrigo Sánchez Rios, 
representante de Moro, 
disse que a defesa foi sur-
preendida pela notícia de 
que o presidente prestou 
depoimento “sem que 
a defesa do ex-ministro 
fosse intimada e comuni-
cada previamente”.

Isso, segundo o advo-
gado, impediu seu “com-
parecimento a fim de for-
mular questionamentos 
pertinentes, nos moldes 
do que ocorreu por oca-
sião do depoimento pres-

tado pelo ex-ministro em 
maio do ano passado”.

“A adoção de procedi-
mento diverso para os 
dois coinvestigados não 
se justifica, tendo em vis-
ta a necessária isonomia 
entre os depoentes”, afir-
mou Rios.

Em agosto de 2020, 
quando ordenou o inter-
rogatório presencial de 
Bolsonaro, o ex-ministro 
Celso de Mello, então re-
lator do inquérito, asse-
gurou à defesa de Moro 

“o direito de participar do 
ato de interrogatório e de 
formular reperguntas ao 
seu coinvestigado”.

O ex-ministro da Justiça 
também considerou “im-
próprio” que o presidente 
tenha sido ouvido sem 
que seus advogados te-
nham sido avisados e pu-
dessem fazer perguntas.

Ao delegado Bolsonaro 
disse ainda que cobrou 
de Moro investigação 
mais célere e objetiva no 
caso da facada de 2018.

- O inquérito foi aberto em abril de 2020 horas 
depois de Sergio Moro pedir demissão do Minis-
tério da Justiça com acusações ao presidente Jair 
Bolsonaro. O objetivo da apuração é verificar se 
as afirmações do ex-ministro, de que Bolsonaro 
teria tentado interferir na PF, são verdadeiras ou 
se ele mentiu sobre o comportamento do chefe 
do Executivo.

- Bolsonaro poderá ser denunciado pela PGR (Pro-
curadoria-Geral da República) e, se o Congresso 
aprovar o prosseguimento das investigações e o 
STF aceitar a abertura de ação penal, será afasta-
do do cargo automaticamente por 180 dias.

- Caso o Legislativo barre o prosseguimento das 
investigações, o processo voltará a correr após ele 
deixar o mandato.

- Embora tenha prometido publicamente carta 
branca ao seu ex-ministro da Justiça para definir 
os cargos de comando da PF, o presidente demi-
tiu, contra a vontade dele, o então diretor-geral 
da corporação, Maurício Valeixo, e na sequência 
mudou a chefia da Superintendência do órgão no 
Rio de Janeiro. Outro elemento é o próprio vídeo 
da reunião ministerial em 22 de abril de 2020. 
Num dos momentos, Bolsonaro fala em interferir 
na PF e olha para Sergio Moro.

ENTENDA O CASO

COMBUSTÍVEIS

Gasolina terá delivery e menos casas decimais no preço
A ANP (Agência Nacio-

nal do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis) aprovou 
nesta quinta-feira (4) um 
pacote de mudanças no 
varejo de combustíveis, 
que inclui a liberação 
para venda a domicílio e 
a eliminação de uma casa 
decimal dos preços.

Parte do pacote já ha-
via sido antecipado por 
medida provisória (MP) 
editada pelo governo em 
setembro, com a autori-
zação para que os postos 
vendam combustíveis de 
outras marcas, em uma 
tentativa de recuperar po-
pularidade perdida para a 
escalada dos preços.

A principal novidade no 
pacote anunciado nesta 

quinta é a liberação para 
venda de combustíveis 
por delivery. O tema vi-
nha sendo debatido in-
ternamente desde 2019, 
depois que a empresa 
GoFit pediu autorização 
para prestar o serviço.

Com a disparada dos 
preços após a pandemia, 
passou a ser defendido 
também pelo governo fe-
deral como uma medida 
que poderia beneficiar 
o consumidor. O setor, 
porém, questiona a segu-
rança desse tipo de aten-
dimento, já que postos 
têm estrutura para en-
frentar emergências.

A ANP diz que, a princí-
pio, a atividade será res-
trita às vendas de etanol 

e gasolina. A entrega só 
poderá ser feita no muni-
cípio onde o posto estiver 
localizado e, para ade-
rir ao programa, o posto 
deverá estar adimplente 
com o Programa de Mo-
nitoramento da Qualida-
de da ANP.

Em outra frente, a ANP 
autorizou também TRRs, 
um tipo de empresa que 
vede combustíveis para 
grandes consumidores, a 
vender gasolina. Inicial-
mente, eles só podiam 
oferecer diesel. Em se-
tembro, foram autoriza-
dos também a trabalhar 
com etanol hidratado.

A mudança na visua-
lização do preço deve 
ocorrer em até 180 dias. 

A ANP diz que um valor 
com apenas duas casas 
decimais, como ocorre 
com a maior parte dos 
produtos, facilitará o en-
tendimento dos consu-
midores.

A ANP disse que as 
mudanças anunciadas 
vinham sendo discutidas 
desde a greve dos cami-
nhoneiros de 2018. Este 
ano, a agência chegou a 
realizar consultas públi-
cas para debater o tema, 
mas acabou sendo atro-
pelada pela MP do gover-
no federal. Além de libe-
rar a venda de produtos 
de outras marcas, a MP 
autorizou a venda direta 
de etanol entre usinas e 
postos.                   | FOLHAPRESS

Saulo Cruz / Agência Brasil

AGÊNCIA | Medidas foram anunciadas ontem pela ANP

Arquivo  / TodoDia Imagem
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Vitória por margem apertada, em 1ª votação na Câmara na madrugada de quinta, fez Planalto acender luz de alerta

Governo quer ampliar votos para garantir PEC
PRECATÓRIOS

Para tentar ampliar a 
apertada margem de vo-
tos a favor da PEC (pro-
posta de emenda à Cons-
tituição) dos Precatórios, 
o governo pretende focar 
na articulação com depu-
tados que não estiveram 
na sessão da madrugada 
desta quinta-feira (4). O 
placar foi de 312 votos 
a favor da proposta, 144 
contrários e 57 deputa-
dos não votaram. São ne-
cessários 308 votos para 
aprovar uma PEC, que 
precisa passar por dois 
turnos no plenário da 
Casa. Depois dessa fase, 
a proposta segue para o 
Senado, onde precisa do 
apoio mínimo de 49 sena-
dores e também passa por 
dois turnos.

Na avaliação de líde-
res governistas, há po-
tenciais votos no DEM, 
MDB, PSDB, PP, PSL e Re-
publicanos. Cerca de 30 
deputados dessas siglas 
não votaram no primeiro 
turno da PEC - pelos me-
nos 10 votariam com o 
governo se estivessem no 
plenário, segundo aliados 
do Palácio do Planalto.

O texto-base da PEC foi 
aprovado em primeiro 
turno por uma margem 
estreita, com apenas qua-
tro votos acima do míni-
mo necessário. A propos-
ta permite a expansão de 
gastos públicos e viabiliza 
a ampliação do Auxílio 
Brasil para R$ 400 prome-
tido pelo presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido) 
em ano eleitoral.

Entre os ausentes na 
votação desta quarta, há 
deputados que costu-
mam votar com o gover-
no, como Geninho Zulia-
ni (DEM-SP), Jerônimo 
Goergen (PP-RS), além do 
presidente do Republica-
nos, deputado Marcos Pe-
reira (SP).

OPOSIÇÃO
A aprovação apertada 

do texto-base deixou os 
articuladores do governo 
em alerta, principalmen-
te diante da atuação de 
partidos de oposição para 
reverter votos de deputa-
dos de esquerda a favor 
da PEC. Integrantes do 
PDT e do PSB, por exem-
plo, apoiaram a proposta 
e resistem à mudança de 
posicionamento argu-
mentando não haver ra-
zão para isso.

O líder do governo na 
Câmara, Ricardo Barros 
(PP-PR), afirmou que há 
margem para ampliar os 
votos favoráveis à PEC na 
próxima semana, quando 
o Palácio do Planalto quer 
concluir a análise do texto 
na Casa.

O governo teve que ce-
der em pontos polêmicos 
do texto e negociou a libe-
ração de emendas parla-
mentares para deputados 
que apoiam a proposta. 
O balcão de verba do Or-
çamento foi liderado pelo 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), que é 
aliado de Bolsonaro.

Emenda parlamentar 

é a forma de deputados 
e senadores enviarem 
dinheiro do Orçamen-
to federal para obras e 
projetos em suas bases 
eleitorais. Isso amplia o 
capital político dos con-
gressistas e tem um peso 
ainda maior com a pro-
ximidade das eleições de 
2022. Antes da votação da 
PEC houve cobrança pelo 
pagamento de emendas 
já prometidas, e o gover-
no indicou que poderia 
retaliar - com o corte de 
emendas - deputados que 
não se alinhassem ao pla-
no de Bolsonaro.

EMENDAS
Do fim da semana pas-

sada até esta quarta-feira 
(3), foram empenhados 
quase R$ 1 bilhão em 
emendas de relator (que 
são usadas em negocia-
ções políticas). Esse valor, 
por exemplo, equivale ao 
registrado em todo o mês 
de setembro. O empenho 
é a primeira fase do pro-
cesso para o dinheiro che-
gar nas bases eleitorais. A 
emenda de relator é um 
tipo de emenda que foi 
incluída no Orçamento de 
2020 pelo Congresso, que 
passou a ter controle de 
quase o dobro da verba de 
anos anteriores. O Palácio 
do Planalto e o presiden-
te da Câmara têm usado 
esses recursos para privi-
legiar aliados políticos. A 
articulação de aliados do 
Palácio do Planalto des-
travou a votação da PEC, 
que também facilita o 
ajuste no Orçamento.

FOLHAPRESS
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Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

VOTO | Sessão da Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos Precatórios em 1º turno

Ciro suspende candidatura após apoio do PDT
O presidenciável Ciro 

Gomes afirmou que está 
suspendendo sua candi-
datura a presidente da 
República depois que o 
PDT, de forma surpreen-
dente, passou a apoiar a 
PEC dos Precatórios.

A proposta libera R$ 90 
bilhões para Jair Bolso-
naro gastar em ano elei-
toral. Ciro postou uma 
mensagem no Twitter 
revelando sua decisão. 
Ele diz: “Há momentos 
em que a vida nos traz 
surpresas fortemente 
negativas e nos coloca 
graves desafios.

“É o que sinto, nes-
te momento, ao depa-
rar-me com a decisão 
de parte substantiva 
da bancada do PDT de 
apoiar a famigerada PEC 
dos Precatórios. A mim 
só me resta um cami-
nho: deixar a minha pré-
-candidatura em sus-
penso até que a bancada 
do meu partido reavalie 
sua posição.”

O presidente do PDT, 
Carlos Lupi, disse que 
Ciro não sabia do acordo 
da bancada do partido 
para apoiar a PEC e que 
vai tentar reverter todos 

os votos favoráveis até 
terça (9), quando será a 
votação em 2º turno. “Eu 
sou brasileiro, não perco 
a esperança nunca. Es-
tou ligando de um a um 
e até terça-feira eu acre-
dito nessa capacidade 
de convencimento que, 
modéstia à parte, eu 
costumo ter”, afirmou.

Pedetistas relataram 
à reportagem que a cú-
pula do partido e a fa-
mília Gomes sabiam da 
negociação e indicaram 
o apoio dos deputados 
do Ceará como prova do 
conhecimento.               | FP

ORÇAMENTO

Ministro do TCU sugere ‘pacto’ contra teto
O ministro do TCU 

(Tribunal de Contas da 
União) Augusto Nardes 
defendeu nesta quinta-
-feira (4) que o governo 
gaste mais com auxílio 
social e que faça um “pac-
to” para suspender o teto 
de gastos. “Comparan-
do com outras nações, 
[acho] que nós tínhamos 
que gastar mais nesse au-
xílio social emergencial 
para tirar a população da 
miséria, da fome. E assim 
termos uma capacidade 
de investimento maior”, 
disse em evento do TCU 
nesta quinta, citando a 
votação da PEC dos Pre-
catórios na Câmara.

Os deputados aprova-
ram na madrugada desta 
quinta-feira (4), em pri-
meiro turno, o texto-base 
da proposta que permite 

a expansão de gastos pú-
blicos e viabiliza a am-
pliação do Auxílio Brasil 
prometido pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (sem 
partido) em ano eleitoral, 
de R$ 400.

O ministro do TCU de-
fendeu a suspensão do 
teto de gastos, que im-
pede o crescimento real 
das despesas federais, por 
três ou cinco anos, trans-
passando a eleição do 
ano que vem.

Com isso, o governo 
poderia fazer investimen-
tos e retomar a atividade 
econômica. “Para que nós 
possamos não ficar com 
voos de galinha e sim com 
voos de águia, de drone”.

A proposta foi levada 
aos presidentes da Câ-
mara e do Senado, Arthur 
Lira (PP-AL) e Rodrigo Pa-

checo (PSD-MG), respec-
tivamente. “Como ficar 
somente num teto diante 
de uma crise econômi-
ca que estamos vivendo? 
Como não fazer um pac-
to pela nação?”, questio-
nou. Nardes foi relator 

das contas do governo da 
então presidente Dilma 
Rousseff (PT), e apontou 
que ela havia violado a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal, encaminhando seu 
impeachment em 2016.

                                     | FOLHAPRESS

Divulgação

PROPOSTA | O ministro do TCU Augusto Nardes

PRESIDENTE

Bolsonaro concede a si 
mesmo título científico

O presidente Jair Bolso-
naro concedeu a si pró-
prio o título de grão-mes-
tre, o mais alto, da Ordem 
Nacional do Mérito Cien-
tífico - honraria reservada 
a “personalidades nacio-
nais e estrangeiras que 
se distinguiram por suas 
relevantes contribuições 
prestadas à Ciência, à 
Tecnologia e à Inovação”.

O decreto, publicado 
nesta quinta-feira (4) no 
Diário Oficial da União, 
também condecora os 
ministros Marcos Pontes 
(Ciência, Tecnologia e 
Inovações), Carlos Fran-
ça (Relações Internacio-
nais), Paulo Guedes (Eco-
nomia) e Milton Ribeiro 
(Educação).

A homenagem, porém, 

é regimental. Desde 2002, 
quando Fernando Hen-
rique Cardoso e o então 
secretário de Assuntos 
Estratégicos da Presidên-
cia, Ronaldo Sardenberg, 
assinaram o decreto que 
ainda está em vigor, o 
presidente da República é 
agraciado com o título de 
grão-mestre, e o minis-
tro da Ciência, com o de 
chanceler.

Além das autoridades, 
o texto concede a ordem 
a 32 professores e pes-
quisadores de diversas 
áreas da ciência. Esta é a 
primeira condecoração 
desde 2018, quando o ex-
-presidente Michel Temer 
assinou um decreto que 
intitula quase 80 perso-
nalidades.           | FOLHAPRESS
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AMERICANA

Copa Inver de futebol começa no domingo
Organizada Secretaria 

Municipal de Esportes, a 
Copa Inver de Futebol de 
Americana terá início nes-
te domingo (7), com 27 
equipes. De acordo com a 
secretária de Esportes, Gra-
siele Resende, as 27 equi-
pes participantes serão di-
vididas em seis grupos de 
quatro equipes e um grupo 
de três. Classificam-se para 

DA REDAÇÃO
AMERICANA

GRUPO A:
8h – Zanaga F.C. x Parná E.C.  –  Campo do São Vito
10h – Atalaia Americana F.C. x São Vito – Campo do Guanabara
 

GRUPO B:
16h – Maia E.C. x Descubra F.C. –  Campo do Guarani
14h – Guanabara F.C. x Unidos da Morada F.C. – Campo Parque Gramado

GRUPO C:
10h – G.R. Morada do Sol x Atlético Americana – Campo do Guanabara
10h – Cantareira F.C. x Lírios City F.C. – Campo da Accells Solutions

GRUPO D:
14h – E.C. Cidade Jardim x M.D.P. – Campo do Guarani

16h – Fenix F.C. x Mirandola F.C. – Campo Parque Gramado

GRUPO E:
8h – Guarani F.C. x E.C. São Jerônimo – Bruxela – Campo Accells Solutions
8h – Santa Cruz x Predador E.C. – Campo do São Luís

GRUPO F:
14h – Atlético Jardim dos Lírios x Parque Gramado F.C. – Campo São Manoel

GRUPO G:
10h – Unidos da Mathiensen x Boa Vista – Campo São Luís
10h – Jardim América F.C. x River Plate – Campo do São Vito

PRIMEIRA RODADA

a segunda fase as duas pri-
meiras equipes de cada 
grupo e os dois melhores 
terceiros colocados.

Serão 13 jogos aos do-
mingos, de manhã e à 
tarde, em 10 campos de 
Americana. Os 16 melhores 

classificados disputarão a 
Primeira Divisão do Fute-
bol Amador em 2022. Os 
demais comporão a Segun-

da Divisão no ano que vem.
Devido à parceria com a 

empresa, a Copa Inver não 
terá custo para as equipes. 

A arbitragem estará a car-
go da equipe do ex-árbitro 
Flávio de Carvalho, de Li-
meira.

27 TIMES
PARTICIPAM DO 

TORNEIO DISPUTADO 
EM DEZ CAMPOS

BRASILEIRO

O Corinthians deu se-
quência, nesta quinta-fei-
ra (4), à preparação para 
o jogo contra o Fortaleza 
no sábado (6), às 17h (de 
Brasília), na Neo Química 
Arena.

Na atividade, o técnico 
Sylvinho dividiu o elenco 

por posições e deu aten-
ção especial aos defenso-
res enquanto os atletas do 
setor ofensivo ficaram sob 
os cuidados dos auxiliares 
Doriva e Alex.

A novidade do dia foi a 
liberação do lateral Lucas 
Piton, que se recuperou 
das dores musculares que 
o afastaram dos últimos 
treinamentos com o res-

tante do grupo. Mesmo 
assim, o garoto deve se-
guir na reserva de Fábio 
Santos na sequência do 
Campeonato Brasileiro.

Segundo o Corinthians, 
zagueiros e laterais treina-
ram movimentação e saí-
da de bola com Sylvinho 
enquanto os homens de 
frente trabalharam cruza-
mentos, triangulações e 

Timão deve entrar em campo neste sábado com 
a mesma formação titular das últimas partidas

Corinthians deve 
encarar Fortaleza 
sem novidades

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

SÃO PAULO

Miranda elogia time com Ceni

O zagueiro Miranda 
acredita que o São Paulo 
tem demonstrado mais se-
gurança e organização nos 
últimos jogos. Há quatro 
partidas, a equipe passou 
a ser treinada por Rogério 
Ceni após a demissão de 
Hernán Crespo. “A equipe 
vem crescendo muito, a 
gente tem trabalhado no 
dia a dia e isso está refle-
tindo no campo. A gente 
vê a equipe jogando mais 
segura, mais organizada, 
criando grandes oportuni-
dades”, afirmou o jogador, 

em entrevista à SPFCtv.
Após vencer o Interna-

cional, no último domingo, 
por 1 a 0, o Tricolor volta a 
campo neste domingo (7), 
às 18h15, para enfrentar 
o Bahia, fora de casa, pela 
30ª rodada do Campeona-
to Brasileiro.

O resultado do fim de 
semana deixou o time 
mais distante da zona de 
rebaixamento e mais pró-
ximo da briga por uma 
classificação para a próxi-
ma Libertadores. Com 37 
pontos, a equipe ocupa a 
12ª colocação. “Isso nos 
dá confiança para seguir 
trabalhando, seguir acre-

ditando que com certeza 
a gente vai buscar o lugar 
mais alto na classificação. 
O objetivo é jogar a Liber-
tadores do próximo ano, a 
gente tem time para isso. 
Vamos fazer o máximo 
para alcançar esse objeti-
vo. Realmente é o que falta 
para eu ganhar com essa 
camisa, uma Libertadores. 
Esse é o meu sonho e vou 
em busca dele”, disse.

Com 298 jogos pelo São 
Paulo, Miranda pode atin-
gir as 300 partidas no duelo 
contra o Fortaleza, na pró-
xima quarta-feira, no Cas-
telão, pela 31ª rodada do 
Brasileirão.

O zagueiro minimizou 
a marca e acredita que o 
mais importante neste 
momento é seguir ajudan-
do o clube pelo qual teve 
uma primeira passagem 
vitoriosa de 2006 a 2011. 
“Uma marca expressiva, 
mas o mais importante é 
seguir ajudando o São Pau-
lo. Quando eu deixei o clu-
be, sabia que um dia eu ia 
retornar em um momento 
que o clube iria precisar 
de mim. Felizmente isso 
aconteceu agora e espero 
continuar ajudando o clu-
be a seguir crescendo”, dis-
se. No domingo ele deve 
ser o capitão da equipe. 

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Erico Leonan / saopaulofc

VETERANO | Miranda já disputou 298 jogos pelo Tricolor

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

TREINO  | Jogadores treinaram ontem no CT Joaquim Grava em preparação para o jogo 

finalizações em um outro 
campo do CT Joaquim 
Grava. Na última parte da 
atividade, a equipe exe-
cutou exercícios de bola 
parada.

Sem grandes novidades 
em sua formação titular, o 
Corinthians deve encarar 

o Fortaleza com Cássio; 
Fagner, João Victor, Gil e 
Fábio Santos; Du Queiroz, 
Giuliano e Gabriel Pereira; 
Roger Guedes, Mosquito e 
Renato Augusto.

O duelo com o time 
tricolor é visto como fun-
damental para os planos 

do Corinthians no Brasi-
leiro. A equipe alvinegra 
soma 44 pontos, está na 
sexta colocação e, em 
caso de vitória, pode fi-
car a apenas um ponto 
de distância do próprio 
Fortaleza, o quinto na ta-
bela de classificação.
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Amanhã (6/11)             
17h – Corinthians x Fortaleza
19h – Internacional x Grêmio
21h – Fluminense x Sport 

Domingo (7/11)
16h – Santos x Palmeiras
16h – Atlético-MG x América
16h – Bragantino x Atlhetico-PR

18h15 – Bahia x São Paulo
20h30 – Ceará x Cuiabá

Segunda-feira (8/11)
20h – Chapecoense X Flamengo

Terça-feira (9/11)
19h – Atlético-GO x Juventude

• 30ª RODADA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

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

 
 

Clubes PG J V GP SG
Atlético-MG 59 28 18 44 23
Palmeiras 52 29 16 45 10
Flamengo 50 27 15 50 24
RB Bragantino 49 30 12 47 14
Fortaleza 48 29 14 39 7
Corinthians 44 29 11 31 5
Internacional 41 29 10 37 6
Fluminense 39 29 10 28 -3
América-MG 38 29 9 29 -1
Cuiabá 38 29 8 28 0
Atlético-GO 37 28 9 24 -2
São Paulo 37 29 8 23 -4
Ceará 36 29 7 27 -3
Athletico-PR 35 29 10 34 -5
Santos 35 29 8 26 -8
Bahia 33 29 8 32 -7
Sport 30 30 7 17 -10
Juventude 30 29 6 27 -9
Grêmio 26 27 7 24 -11
Chapecoense 13 29 1 24 -26

DOMINGO

Santos ganha reforço para clássico

O técnico Fábio Caril-
le contou com reforços 
importantes no treino 
do Santos desta quin-
ta-feira (4), realizado 
no CT Rei Pelé. Na ati-
vidade, os zagueiros 
Velázquez, Kaiky e Luiz 
Felipe, além do meio-
-campista Gabriel Pi-
rani, trabalharam nor-
malmente com o elenco 
e devem reforçar o time 
no clássico de domingo, 
às 16h (de Brasília), con-
tra o Palmeiras, na Vila 
Belmiro.

Além de Velázquez, 
que já havia treinado 
com o elenco na quar-
ta-feira, Carille contou 
o tempo inteiro com 
Kaiky, recuperado de 
lesão na coxa, e com 
Luiz Felipe na ativida-
de. Pirani, em evolução 

de dores no tornozelo, 
também participou sem 
limitações.

Deste grupo, apenas 
Velázquez deve aparecer 
no time titular. O técnico 
possui ainda mais duas 
atividades antes de de-
finir os 11 titulares que 
vão entrar em campo em 
busca da terceira vitó-
ria seguida do Santos na 
temporada.

Um possível Santos 
para domingo tem João 
Paulo, Danilo Boza, 
Robson Reis e Emiliano 
Velázquez; Madson, Vi-
nicius Zanocelo, Felipe 
Jonatan e Marcos Gui-
lherme; Marinho, Diego 
Tardelli e Lucas Braga.

Depois da vitória so-
bre o Athletico-PR, no 
último fim de semana, 
o Santos chegou aos 35 
pontos, e a equipe ocu-
pa a 15ª colocação no 
Campeonato Brasileiro.

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Técnico confia no elenco e não cogita mudanças nos próximos dez jogos, até o fim da temporada

Abel se concentra em reta final
PALMEIRAS

Faltam dez jogos para a 
temporada de 2021 aca-
bar no Palmeiras -mesmo 
se o time vencer a Liber-
tadores e for ao Mundial, 
o campeonato só vai 
acontecer em 2022. E é 
apenas nesses compro-
missos a serem realizados 
que Abel Ferreira pensa e 
quer que o resto do de-
partamento de futebol 

também se concentre. As 
conversas sobre reforços 
que ocuparam meses na 
temporada estão com-
pletamente encerradas.

O treinador, como se 
diz no jargão futebolís-
tico, está fechado com 
os jogadores. O técnico 
acredita ter um grupo 
totalmente focado em 
cada vitória até o fim da 
temporada, e não quer 
nem cogitar possibilida-
de de mudanças neste 
momento.

Isso também inclui 
contratações, dispensas 
ou transferências. Abel 
não quer o clube despen-
dendo energia com qual-
quer assunto que não 

FOLHAPRESS
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Cesar Greco/Palmeiras

ESTRATÉGIA EM CAMPO |O técnico Abel Ferreira se concentra no planejamento das jogadas de seu elenco

O Guarani derrotou 
o Vasco por 1 a 0, na 
noite desta quinta-fei-
ra (4), no Estádio Brin-
co de Ouro, em partida 
válida pela 33ª rodada 
da Série B do Brasilei-
ro. Com o resultado, o 
Bugre vai a 52 pontos, 
assume provisoria-
mente a quinta po-
sição e segue na luta 
pelo acesso. 

O time volta a cam-
po neste domingo 
(7), quando enfrenta 
o Vila Nova, fora de 
casa.

O gol foi marca-
do por Pablo aos 43 
minutos do segundo 
tempo, depois de uma 
defesa de pênalti de 
Rafael Martins.

ELENCO
Com a suspensão do 

técnico Daniel Paulis-
ta, o responsável por 
dirigir o time à beira 
do campo foi o auxi-
liar Daniel Cerqueira. 
E ele mandou a cam-
po a formação titular 
com duas novidades 
em relação ao jogo 
anterior – as mudan-
ças foram as voltas do 
zagueiro Thales e do 
atacante Bruno Sávio.

Empurrado por sua 
torcida, o Guarani co-
meçou o jogo em rit-
mo intenso.

Guarani 
segue na luta 
pelo acesso

VITÓRIA

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

seja a decisão e os nove 
jogos que o time faz até 
o fim do Brasileiro -cin-
co deles antes da final da 
Libertadores, no próximo 
dia 27, em Montevidéu, 
no Uruguai.

O português consi-
dera que o momento é 
de foco absoluto. O de-
partamento de futebol, 
porém, tem pendências. 
Tais como as possíveis 
extensões ou renovações 
contratuais, como são 
os casos de Scarpa, com 

contrato se encerrando 
até o fim do próximo 
ano, e Felipe Melo, cujo 
vínculo termina em 31 
de dezembro desta tem-
porada. Os jogadores 
tampouco estão pensan-
do nisso no momento.

De certo modo, o di-
recionamento de Abel 
também se choca com 
a expectativa de aliados 
da gestão de Leila Perei-
ra, que tem tudo para ser 
ratificada presidenta do 
Palmeiras em 20 de no-

vembro. A reportagem 
apurou com membros 
do grupo de sustentação 
da dirigente que havia a 
quase certeza de que ela 
pudesse reforçar o time 
em caso de uma possí-
vel classificação para o 
Mundial.

Exceto em caso de 
mudança futura de re-
gulamento, para que 
reforços possam jogar a 
competição, basta que 
suas contratações acon-
teçam dentro da próxi-

ma janela internacional 
de transferências, em 
janeiro. Com o Mundial 
provavelmente aconte-
cendo em fevereiro, tem-
po não será problema.

No entanto, diante 
do direcionamento de 
Abel, a não ser que ele 
seja alijado do processo, 
o movimento não deve 
acontecer com muita an-
tecedência. Embora ele 
e sua equipe certamente 
já tenham suas análises 
preparadas há tempos.

Para treinador, 
momento é de 

foco absoluto na 
conquista de vitórias

Ivan Storti/SantosFC

ESTUDO | O técnico Fábio Carille ainda vai definir elenco
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APRESENTAÇÃO GRATUITA | Erika Novachi e seu grupo de dança apresentam ‘Jazz in Concert’ neste sábado, às 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste

Grupo de dança de renome internacional apresenta espetáculos em Santa Bárbara

Jazz (de graça) no teatro
DANÇA

Nome reconhecido no 
cenário do jazz dance 
brasileiro e internacional, 
Erika Novachi e seu grupo 
de dança trazem dois es-
petáculos, além da ofici-
na  “Lyrical Jazz”, a Santa 
Bárbara d’Oeste. Ambos 
no Teatro Municipal “Ma-
noel Lyra”, o espetáculo 
de dança “Sobre Nós” 
será nesta sexta-feira (5), 
às 20h, e o “Jazz in con-
cert”, no sábado (6), no 
mesmo horário, às 20h.

Os ingressos gratuitos 
podem ser reservados 
de forma on-line pelo 
site www.ingressodigital.
com, com entrega na en-
trada de um produto de 
limpeza, sendo álcool 70, 
detergente, desinfetante 
ou água sanitária.

Já a oficina gratuita 
“Lyrical Jazz” composta 

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

• Espetáculo de dança “Sobre Nós”
Dia: 5 de novembro, às 20h
Teatro Municipal “Manoel Lyra” - Rua João XXIII, 61 – Centro

Ingressos gratuitos com reservas on-line (www.ingressodigital.com) e entrega na en-
trada de 1 produto de limpeza (álcool 70, detergente, desinfetante ou água sanitária)
Classificação: livre
 
•  Espetáculo de dança “Jazz in concert”
Dia: 6 de novembro, às 20h
Teatro Municipal “Manoel Lyra” - Rua João XXIII, 61 – Centro

Ingressos gratuitos com reservas online (www.ingressodigital.com) e entrega na en-
trada de 1 produto de limpeza (álcool 70, detergente, desinfetante ou água sanitária)
Classificação: livre

•  Oficina: Lyrical Jazz
Coordenação: Erika Novachi
Dia: 6 de novembro, das 10h às 11h30

Teatro Municipal “Manoel Lyra” - Rua João XXIII, 61 – Centro
Público Alvo: a partir de 14 anos Vagas: 30

SERVIÇO:

por alongamento, exer-
cícios técnicos, diagonal 
e sequência coreográfica 
acontecerá neste sábado 

(6), das 10h às 11h30, com 
30 vagas. As inscrições es-
tão abertas no site da pre-
feitura de Santa Bárbara.

As ações são promo-
vidas via ProAC Lab, 
realizada por meio do 
Ministério do Turismo, 

Secretaria Especial da 
Cultura, Lei Aldir Blanc 
e Governo do Estado de 
São Paulo, Secretaria 

de Cultura e Economia 
Criativa, e apoio da Pre-
feitura de Santa Bárbara 
d’Oeste

AMERICANA

Humor tempera temas delicados

O humorista Léo Lins 
se apresentará às 19h 
deste domingo (7) no 
Teatro Paulo Autran, em 
Americana, e promete 
fazer os espectadores 
rirem de problemas crô-
nicos da cidade, como a 
falta de água e os escân-
dalos políticos.

Com sarcasmo e hu-
mor, Léo Lins disse no 
vídeo em que convida a 
população a assistir ao 
espetáculo, que preferiu 

se apresentar no Teatro 
Paulo Autran porque não 
quer correr o risco do 
palco do Teatro Muni-
cipal cair, fato ocorrido 
em setembro de 2019. 
Além disso, disse que tra-
rá a própria água porque 
Americana não tem.

O artista chega à cida-
de após a realização da 
turnê Bullying Arte, que 
bateu recorde de público. 
Agora, o humorista volta 
à estrada com o show 
“Perturbador - fazendo 
rir com temas delicados”.

O valor do ingresso 

é R$ 80 a inteira, R$ 70 
o antecipado e R$ 40 a 
meia-entrada. A escolha 
dos lugares será por or-
dem de chegada. A clas-
sificação é de 12 anos.

Os ingressos podem 
ser comprados na bilhe-
teria do teatro, de segun-
da a quinta das 8h às 16h, 
sexta-feira das 8h às 15h. 
Outros pontos de ven-
da são a Maxximo Con-
veniência, na Avenida 
Monsenhor Bruno Nar-
dini, n° 54, no Jd. Miriam, 
em Americana e o Empó-
rio Trem Mineiro, na Ave-

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Divulgação

DOMINGO | O humorista Léo Lins estará em Americana

Fotos: Divulgação

CENA | Espetáculo ‘Sobre Nós’ será apresentado nesta sexta-feira (5)

Show Perturbador
Léo Lins

Local: Teatro Paulo Au-
tran – Rua Belém, 233 – Jd. 
Nossa Senhora de Fátima, 
Americana

Mais Informações: (19) 
3478-9222 ou (19) 3478-
9228

SERVIÇO

nida São Paulo, n° 792, no 
Jardim Dona Regina, em 
Santa Bárbara d’Oeste. 
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TV Tudo

Gerações
Terça-feira, no “#Provo-

ca” da Cultura, Marcelo Tas 
recebeu a atriz e streamer 
Triz Pariz.

Na véspera do progra-
ma ir ao ar, ele me deu um 
toque e, assistindo, acabei 
concordando com tudo que, 
antes, o Tas tinha contado.

Troca necessária
A Triz, no “#Provoca”, 

falou da TV aberta, de tan-
tos outros assuntos, mas 
principalmente da neces-
sidade de uma troca de in-
formações entre diferentes 
gerações.

O programa fez isso de 
forma bem transparente. 
Da necessidade que temos 
de passar da nossa expe-
riência para essa turminha, 
mas também ter a humil-
dade de reconhecer o muito 
que podem nos ensinar.

Tem essa
Vittorio Galisteu, filho da 

Adriane, está estreando no 
teatro, mas sempre deixa 
claro que o negócio dele é 
jogar bola.

É o seu sonho. Só que há 
certa divergência quanto a 
isso: é palmeirense, mas o 
Júlio Casares, do São Paulo, 
já quer comprar seu passe.

 Estado de greve
Jornalistas da TV Tribu-

na, afiliada da Band em 
Pernambuco, decretaram 
“Estado de Greve” após 
Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada, de forma 
remota, na última quarta-
-feira, junto ao Sindicato de 
Jornalistas do estado.

Os profissionais recla-
mam de atrasos de três me-
ses de salários.

Precisa?
Até que ponto funciona o 

uso de títulos em inglês em 
programas daqui? Qual a 
necessidade?

A TV Jovem Pan tem um 
com o nome de “Top of The 
Hour”, um jornal, factual, 
normal como outro qual-
quer. Esse estrangeirismo...

Outro absurdo
Assim como GloboNews, 

CNN Brasil e BandNews, a 
TV Jovem Pan que chegou 
agora, é outra que insiste 
em sujar a imagem com in-
formações paralelas na tela 
inteira. Quem é o santo que 
consegue ler aquilo tudo e 

ao mesmo tempo prestar 
atenção no que está sendo 
falado? Copiam aquilo que 
os americanos mais fazem 
de errado.

Bate – Rebate
· A dupla Matheus & 

Kauan vai se apresentar na 
festa de “A Fazenda” nesta 
sexta-feira.

· O SENAC – SP, que sem-
pre se especializou em dar 
cursos teatrais, terá agora 
um de youtubers, com início 
no dia 16.

· Flávia Noronha, ainda 
hospitalizada, mas está se 
recuperando bem de uma 
infecção que começou pela 
garganta.

· Fulvio Stefanini, idem, 
quase na mesma data. Fi-
cou 15 dias hospitalizado no 
Oswaldo Cruz por causa de 
uma bactéria.

· Jornalista e âncora da 
CBN, Petria Chaves será a 
mestre de cerimônias do 
evento “Mulheres em Ação”, 
dia 29, das 8h às 13h, no 
Clube A Hebraica, em São 
Paulo, com transmissão 
online...

· ... O debate contará com 
quatro painéis que vão 
homenagear grandes per-
sonalidades femininas na 
política, economia, ciência 
e justiça.

· Debora Sartori, conheci-
da do teatro e dos comer-

ciais de TV, fará sua primeira 
novela na Record: ”Reis”...

· Nova série musical da 
Netflix, ambientada em 
Goiás, “Só se for por amor”, 
entrou em fase final de gra-
vações e tem estreia marca-
da para 2022...

· ... O elenco reúne Lucy 
Alves, Filipe Bragança, a 
cantora Agnes Nunes, Gus-
tavo Vaz, Ana Mametto, 
Micael, Giordano Castro, 
Adriano Ferreira, Luiza Fitti-
paldi e Laila Garin...

· ...E ainda, Jeniffer Nas-
cimento, Bruno Fagundes,  
Clarissa Müller, Marcélia 
Cartaxo, Leo Jaime e Solan-
ge Almeida.

· Vera Holtz não integra o 
elenco de “Além da Ilusão”, 
a próxima das 18h na Globo.

C´est fini
A CNN Brasil estreia no 

próximo dia 13, às 23h, o 
programa “Universo Kar-
nal”, comandado pelo his-
toriador e professor Lean-
dro Karnal. Como proposta, 
apresentar reflexões sobre 
temas do dia a dia que po-
dem parecer comuns, mas 
que trazem em si questões 
relevantes para quem bus-
ca autoconhecimento e 
compreensão dos modos 
de vida das sociedades da 
atualidade.

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

Até breve
 De maneira oficial em suas redes sociais, Grazi Massafera 

falou da despedida da TV Globo após 16 anos de trabalho.
Mas no texto de retrospectiva, deixou a porta entreaberta 

na emissora carioca. “Hoje [ontem] finalmente eu encerro 
um ciclo de exclusividade na Globo. Saio cheia de gratidão e 
sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas 
pode ser razão de visita”, escreveu. 

Instagram

Grazi Massafera 

EM CAMPINAS

O DegustArt, festival de 
gastronomia, música e 
arte está de volta a Cam-
pinas de hoje a domingo, 
na Lagoa do Taquaral. 
Os 22 estabelecimentos 
participantes contam 
com diversas opções de 
pratos, inclusive versões 
veganas, que serão ven-
didos com valores entre 
R$ 15 e R$ 30.

Neste ano, o evento 
trará atrações como um 
torneio de beach tênnis, 
aproveitando as quadras 

de areia da Lagoa. O pú-
blico também encontra-
rá 15 artesãos da cidade 
que farão exposição e 
venda de seus produtos.

A área contará com um 
espaço kids para a diver-
são das crianças e tam-
bém com o espaço “Co-
zinha Show” com uma 
grade de aulas de gastro-
nomia nos três dias de 
evento, lecionadas por 
jovens chefs. 

O acesso ao espa-
ço do festival somente 
será permitido a quem 
apresentar a comprova-
ção total da vacinação. 

Para quem não tomou 
nenhuma dose, assim 
como crianças com me-
nos de 12 anos, a entrada 
só será permitida com a 
apresentação de exames 
de covid.

Dentro do evento será 
obrigatório o uso de 
máscara, exceto quando 
estiver comendo ou be-
bendo. Serão disponibi-
lizados displays de álcool 
gel 70% em vários pon-
tos e redução do público 
para garantir o distancia-
mento. O evento hoje co-
meça às 19h, e amanhã e 
domingo, às 12h.

Com entrada gratuita, evento reúne de hoje a domingo 
22 estabelecimentos com cardápios variados

Gastronomia, arte 
e música agitam 
festival no Taquaral

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

Divulgação

AGITO  | Festival na Lagoa do Taquaral terá atividades esportivas e exposição de artesanato
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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 está sempre por 
aí, mas é elusiva, não é 
uma condição que seja 

fácil obter. Contudo, a sorte circula 
por aí, e se você precisar dela, então 
você terá de sair do casulo e circular 
com atrevimento pelo mundo.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Ou você ouve, ou você 
fala, é impossível fazer 
as duas coisas ao mes-

mo tempo. Se você quiser que suas 
opiniões sejam valorizadas, então 
você terá de ouvir com atenção e 
valorizar as opiniões alheias também. 
É assim.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Querer aquilo que não se 
pode ter, quem nunca? 
Isso pode ser apenas 

uma brincadeira, mas há momentos 
em que a alma embarca em ilusões, 
e as leva a sério, imaginando que 
poderia obter aquilo que não está ao 
seu alcance.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Aprecie o raciocínio 
bem elaborado que lhe é 
apresentado e, antes de 

argumentar contra, leve isso para sua 
casa e reflita com sinceridade. Mudar 
de ponto de vista é sinal de saúde 
mental, não sabia? Pois é!
 

LEÃO | 22/7 a 22/8
 A precipitação leva a 
querer arrancar da vida 
algo que ela generosa-

mente ofereceria de mão cheia, mas 
no tempo dela. É a insidiosa ansiedade 
a que, sempre, tenta fazer com que o 
tempo ande mais rápido. Impossível.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Busque o regozijo e 
seus olhos enxergarão 
as oportunidades. A 

partir desse instante, você dependerá 
do grau de atrevimento com que se 
lançar à aventura da vida para que 
essas oportunidades sejam, ou não, 
aproveitadas.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Arrumar bem seu espaço 
é um exercício neces-
sário, para dinamizar 

a energia de vida sem ter de gastar 
muito nem tampouco buscar longe o 
que já está disponível ao seu redor. 
Invista seu tempo na organização do 
espaço.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Faça uso de gestos sua-
ves e harmoniosos para 

conseguir o que pretende. Este é um 
momento em que o uso de força seria 
contraproducente, mas a comunica-
ção através de harmonia seria mágica. 
Mas, tudo é uma escolha.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Apesar das fragilidades 
do momento atual, 

mesmo assim sua alma encontrará 
alguma chance de se sentir segura e 
continuar em frente. Porém, é preciso 
você aproveitar este momento para 
rever seus posicionamentos.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Tempos bons não são 
aqueles em que não 

acontece nada que quebre a harmonia 
e sossego. Tempos bons são aqueles 
em que sua alma é desafiada a se 
lançar à aventura da vida, sem saber 
ao certo quais seriam os resultados.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Quando a beleza que 
você experimenta 
na sua vida interior 

não pode ser compartilhada, ou por 
desinteresse das pessoas com que 
você se relaciona, ou porque não há 
ninguém disponível, ela se transforma 
em solitude.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 A cordialidade deveria 
ser a nota dominante 
de todos os relaciona-

mentos, mas as coisas não são como 
deveriam ser, elas são como são. De 
todo modo, sua alma não é obrigada a 
ser igual que todo mundo. Ou é?

oscar@quiroga.net
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