
Administração em Americana anuncia aumento de 22,7% no valor mensal pago a nove entidades parceiras 
da Secretaria de Educação, que atendem mais de 1,2 mil crianças com vagas de creche de período integral P4

Prefeitura vai reajustar verba de 
entidades filantrópicas em 2022

Beach Tennis 
agita Americana

Academia Rimini sedia 
competição com mais de 

200 duplas de toda região
tododia.com.br   |   3,00   9 Nov | 2021 TERÇA

Esportes16

FLAGRANTE | Câmeras do circuito interno captaram os bandidos no interior da loja na Av. Iacanga

De plantão no 
HM, vereador e 
esposa viajam 
após atestados

Cidades03

cidades06

Dez bandidos encapuzados 
invadiram uma loja de motos 
elétricas em Americana e le-
varam oito delas. Os veículos 
foram recuperados horas de-
pois. Dois adultos foram pre-
sos e um menor, detido.

PM recupera 
8 motos após 
furto em loja

Divulgação

APURAÇÃO DA TRAGÉDIA |  Os dois motores da aeronave que caiu e matou cinco pessoas na sexta-feira, 
entre elas a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, foram removidos nesta segunda-feira (8) do local do 
acidente, em Piedade de Caratinga (MG). Um dos motores rolou pela cachoeira após o impacto do avião. 
Como choveu na manhã de ontem, o nível da água aumentou, o que dificultou a remoção. Já o outro caiu em 
uma área de mata fechada, possivelmente quando a aeronave atingiu um fio de alta tensão da Cemig. P9

Cidades05

O roubo de cabos de ener-
gia elétrica ocorrido na ma-
drugada desta segunda-fei-
ra (8) deixou cerca de 272 
mil pessoas sem água em 
Hortolândia e Monte Mor. A 
previsão de normalização é 
para esta terça-feira (9).

Roubo deixa 
272 mil sem 
água na região

Estado tem 1º 
dia sem morte 
por Covid desde
o início da crise

Brasil + Mundo07

Reprodução  

Mulher atropela,
mata e vai presa 
por embriaguez 
em Sumaré

Cidades06

Cidades05

O Setor de Zoonoses de 
Nova Odessa confirmou on-
tem que um morcego cap-
turado, já morto, no Parque 
Fabrício, estava com o vírus 
da raiva. Moradores estão 
sendo orientados.

Morcego com 
vírus da raiva 
gera alerta
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Fonte: CPTEC | Unicamp

27°

16°
Possibilidade 
de chuva

CLIMA NA RMC

Está 99% 
certo (...)
Vamos marcar 
a data do 
casamento

JAIR BOLSONARO 
Presidente, sobre sua filiação 
ao PL de Valdemar Costa Neto

+ 0,43%88

Dólar Com.
+ 0,33%
R$ 5,541

Euro
+ 0,55%
R$ 6,422

Bovespa
- 0,04%
104.781 pontos
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Jornal TODODIA
Fundado em 28 de outubro de 1996

Ano XXII - Nº 8.926

TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Bernardete Lopes Romualdo
Faleceu ontem, aos 65 anos. Era filha de Baptista Lopes 

Romualdo e Maria Delfina de Oliveira Romualdo. Foi sepultada no 
Cemitério Campo da Ressurreição. (Funerária Araújo-Orsola)

NATAL À VISTA |  Sumaré começa a entrar no clima, com a  instalação da 
decoração – feita com materiais recicláveis – em pontos públicos da cidade.

IMAGEM DO DIA

Hora de rever a vida Longevidade brasileira

Hoje, tomo a liberdade 
de fazer uma reflexão sobre 
a vida. Valho-me, inicial-
mente, de Sêneca com seu 
puxão de orelhas: “somos 
gerados para uma curta 
existência.  A vida é breve e 
a arte é longa. Está errado. 
Não dispomos de pouco 
tempo, mas desperdiça-
mos muito. A vida é longa 
o bastante e nos foi genero-
samente concedida para a 
execução de ações as mais 
importantes, caso toda ela 
seja bem aplicada. Porém, 
quando se dilui no luxo e 
na preguiça, quando não 
é despendida em nada de 
bom, somente então, com-
pelidos pela necessidade 
derradeira, aquela que não 
havíamos percebido pas-
sar, sentimos que já pas-
sou”.

A vida passa e não perce-
bemos o quanto ela avan-
çou. De repente, damo-nos 
conta de que o tempo que 
gastamos foi usado de ma-
neira fútil, sem perceber-
mos que nossos dias finais 
chegam rapidamente, tra-
zidos pela cegueira de dar-
mos valor a coisas que des-
perdiçam nossa atenção, 
guiados pelo voluntarismo 
que nos aproxima da ma-

Em poucos anos tere-
mos um grande número 
de idosos no Brasil, mas 
as políticas públicas vo-
tadas para as pessoas 
desta faixa etária ainda 
são poucas e, em alguns 
municípios, inexistem. 
O que há são peque-
nos e tacanhos projetos 
criados por um ou outro 
prefeito, e logo deixado 
de lado pelos demais 
administradores mu-
nicipais. Primeiro por-
que muitos entendem 
que não é necessário se 
pensar na  terceira ida-
de quando esta deveria, 
por si mesma, pensar no 
seu futuro após os 60, 65 
anos de idade. Segundo 
dados do IBGE, no Bra-
sil, em 2019, a expecta-
tiva era um brasileiro vi-
ver, em média, até os 76 
anos e meio. As mulheres 
um ou dois anos a mais. 
Como faltam alguns da-
dos por conta da pande-
mia da Covid, é provável 
que estes números sejam 
maiores.

Outro detalhe que não 
podemos deixar de veri-
ficar é que a mulher vive 
mais do que os homens. 
Verdade absoluta.

Muitos homens não 
procuram a medicina aos 
primeiros sinais de um 
problema de saúde. Já 
as mulheres aprendem, 
desde cedo, que é preci-
so ir ao ginecologista, ao 
dentista, ao clínico geral e 
outros especialistas logo 
no início de uma mudan-
ça em seus corpos.

Buscar um medica-
mento ou resposta para 
o que sente é sempre 
bom para aumentar a 
longevidade. Já os ho-
mens, machões e com 
saúde de ferro, acabam 

GAUDÊNCIO TORQUATO GREGÓRIO JOSÉ
JORNALISTA, PROFESSOR E 
CONSULTOR POLÍTICO

JORNALISTA, RADIALISTA
E FILÓSOFO

terialidade cheia de magia 
da vida material. É a preo-
cupação exagerada com a 
estética, é a discussão ra-
dical que não faz crescer a 
pessoa, é o pingo de azeite 
que mancha nossa gravata, 
a ponto de consumirmos 
um bom tempo para deixá-
-la limpa e sem mancha.

Buscamos os apetrechos 
de uma vida fútil, imbuí-
dos da cultura do entrete-
nimento ou encantados 
com a perspectiva de cer-
carmos nosso dia a dia com 
os adereços do espetáculo 
formado por um conjunto 

de rotinas onde se desta-
cam a vontade de aparecer, 
do brilhareco passageiro e 
competitivo que se cria em 
torno das pessoas, do estilo 
“ficar na onda”. No fundo, 
cada qual quer ser melhor 
do que seu semelhante.

Não estou a me referir 
ao prazer das coisas boas 
– um bom vinho, uma boa 
conversa, um bom filme, 
um bom livro – nem livrar 
ninguém de seus hobbies. 
O que está em tela nesta 
modesta reflexão é o desvio 
em direção à frivolidade, ao 
universo dos movimentos 
inúteis que fazem gastar o 
tempo que temos, adiando 
coisas prioritárias, incutin-
do-nos a cultura do “deixa 

para amanhã”, sob a força 
de uma certeza que tenta 
justificar todos os atos. O 
que nos leva à inexorável 
verdade de que padecemos 
de uma grande mentira, a 
mentira que invade todos 
os poros, incluindo povos e 
Nações.

Como lembra Sêneca, a 
vida se divide em três tem-
pos: o que foi, o que é e o 
que será. Destes, aquilo 
que vivemos no presente 
é breve, o que viveremos 
é dúbio, o que vivemos no 
passado é certo. Aos atare-
fados “diz respeito apenas 
o tempo presente, que é 
demasiado breve para ser 
capturado, e mesmo este é 
subtraído àqueles distraí-
dos em muitas ocupações”. 
Ao contrário, uma mente 
lógica, fonte de paz e har-
monia funciona como uma 
bússola a mostrar o cami-
nho do vento, as veredas do 
caminho, os focos a atingir, 
os objetivos a alcançar.  

A vida só é mesmo sen-
tida e percebida diante dos 
grandes riscos que enfren-
tamos, do medo que avan-
ça ante o desconhecido.

Há de surgir um novo 
tempo na vida de quem 
quer mudar. Ruim é ficar 
na mesma condição, pre-
zando tudo aquilo que é 
dispensável. Há de renas-
cer na mente daqueles que 
querem enfrentar a vida 
sem dribles e de maneira 
autêntica  um novo olhar 
sobre sua  própria  identi-
dade. É hora de mudar. É 
hora de rever os horizontes. 
É hora de ver o sol nascer e 
se pôr sem vista embaçada.

Damo-nos conta de 
que o tempo que 

gastamos foi usado 
de maneira fútil

sucumbindo com pro-
blemas que poderiam 
ser tratados, aumentan-
do a expectativa de vida. 
Mas, infelizmente, quan-
do buscam tratamento 
pode ser tarde.

Outro fator a ser ana-
lisado e não menos im-
portante é que os ho-
mens fazem trabalhos e 
serviços que colocam em 
risco sua saúde em longo 
período de exposição.

Existem mulheres que 
fazem alguns serviços 
que pensamos e fomos 
criados com esta con-
cepção de serem para e 
exclusivos de “homens”. E 
fazem bem. Mas são raros 
exemplos e chegam a ser 
personagens de entrevis-
tas em grandes emisso-
ras. Mas sabemos que são 
poucas que se aventuram 
a derrubar barreiras. Ou-
tro fator que podemos 
inferir neste momento 
de reflexão é que a pro-
babilidade de um bebê 
recém-nascido chegar 
ao primeiro ano de vida 
hoje não chega a 12 para 
cada mil nascimentos. 
Em tempos atrás, esses 
dados eram assustado-
res, uma vez que quase 90 
nascidos no Brasil em um 
grupo de mil morreriam 
antes de ter sua primeira 
festa de aniversário.

Cuidados familiares, 
saneamento básico, 
acompanhamento médi-
co, programas para mães 
nutrizes dos governos 
municipais, enfim, vários 
fatores denotam que é 
preciso cuidado, cuidado 
e cuidado para ampliar 
este leque de sobrevivên-
cia na primeira infância.

O leitor poderá até di-
zer que o fator estado 
onde vivem os pais in-
fluenciam. Santa Catari-
na hoje é o melhor local 
para se chegar à terceira 
idade com qualidade de 
vida excepcional. Mas, 
ali, sabemos que a dedi-
cação, trato e pensamen-
to coletivo funcionam de 
uma maneira diferente 
de alguns estados brasi-
leiros, e isto não é prejul-
gamento, é estatístico.
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AMERICANA

Servidores públicos 
municipais e escalados 
em um plantão no HM 
(Hospital Municipal) de 
Americana, o vereador 
Dr. Daniel (PDT) e sua 
esposa, a pediatra Adria-
na Carina Polito Cardoso, 
que é ex-diretora do HM, 
apresentaram um ates-
tado médico e viajaram 
para Caldas Novas (GO), 
onde estiveram na festa 
de aniversário da deputa-
da federal Magda Mofatto 
(PL).

A deputada postou a 
foto com Dr. Daniel e a 
mulher em sua rede social 
durante a festa, ocorrida 
no dia 30 de outubro. O 
atestado médico de Dr. 
Daniel tem data de sexta-
-feira, dia 29 de outubro, 
e o da esposa dele, do dia 
28, e o feriado prolongado 
foi em 1 e 2 de novembro – 
Dia de Finados.

Segundo o departamen-
to de Recursos Humanos 
da Prefeitura de America-
na, os atestados médicos 
foram apresentados com 
os referidos CIDs. (códi-

gos da Classificação Inter-
nacional de Doenças).

Conforme a prefeitura, 
o CID do atestado de Dr. 
Daniel, válido por cinco 
dias, está sob o código 593, 
que se refere à luxação, 
entorse ou distensão em 
articulações e ligamentos 
do tornozelo e pé.

O CID dos atestados 
apresentados pela mé-
dica Adriana Cardoso 

estão sob os códigos A09 
e M255, relacionados a 
diarreia e dor articular, 
válido por dois dias.

“O pronto-socorro do 
HM, por sua vez, estava 
com grande fluxo de pa-
cientes nesse dia, sendo 
que a ausência dos pro-
fissionais foi informada 
sem respeitar a antece-
dência razoável, o que 
acarretou desassistência 
no plantão do pronto-so-

corro”, informou a Ad-
ministração Municipal.  
“A Secretaria de Saúde 
somente soube agora da 
informação de que os 
servidores estavam em 
confraternização na data 
em que estariam de ates-
tado médico. A Secretaria 
de Saúde não responde 
por condutas particulares 
de seus servidores, quan-
do fora do ambiente de 
atuação. Porém, diante 
dos fatos, a pasta irá apu-
rar sobre a veracidade dos 
atestados apresentados e 
todas as medidas cabíveis 
serão tomadas”, traz nota 
da prefeitura.

Adriana era diretora 
técnica do Hospital Mu-
nicipal até agosto deste 
ano, quando foi exone-
rada pelo prefeito Chico 
Sardelli (PV) após uma 
ação movida pelo Minis-
tério Público contra sua 
nomeação. Após a saída, 
ela fez denúnicas de su-
postas irregularidades no 
HM.

Dr. Daniel, por sua vez, 
tem atuado na Câmara 
questionando problemas 
principalmente na área da  
Saúde.

Médicos do HM, Dr. Daniel e Dra. Adriana são vistos em 
Caldas Novas no período em que estavam de atestado

De plantão, vereador 
e esposa apresentam 
atestado e vão a festa

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Vereador confirma atestados e vê retaliação
Ouvido por telefone 

na noite desta segun-
da-feira (8), o vereador 
Dr. Daniel disse que o 
questionamento sobre 
a veracidade dos ates-
tados apresentados por 
ele e a esposa, a médica 
Adriana Polito Cardoso, 
ex-diretora do HM, é um 
“contra-ataque da Secre-
taria de Saúde de Ame-
ricana” por conta das 
denúncias que ambos 
têm feito em relação a 
supostas irregularidades 
na atuação de médicos 
do HM.

“Isso aí é contra-a-
taque da Secretaria de 
Saúde por conta das de-
núncias que a gente vem 
fazendo. Mas esses ates-

tados são todos verídi-
cos”, afirmou.

Ao telefone, o verea-
dor disse que entraria 
em contato em um ou-
tro momento para expli-
car melhor o episódio, 
mas adiantou que teve 
uma torção no pé, con-
forme o atestado apre-
sentado para dispensa 
no dia 29 de outubro, e 
que a esposa faz acom-
panhamento médico. 
“Ela, inclusive, fez exa-
mes de ressonância e to-
mografia”, informou.

“Estou trabalhando 
desde cedo, inclusive 
estou no plantão agora. 
Está meio difícil [de con-
versar] porque está mui-
to cheio, mas depois eu 

entro em detalhes”, dis-
se, encerrando a ligação.

Procurada, Adria-
na também respondeu 
que estava em plantão e 
voltaria a falar com a re-
portagem em outro mo-
mento.

Por meio de nota, a pre-
feitura afirmou que não 
questionou a veracidade 
dos atestados, mas, de 
posse das informações, 
informou que irá apurar 
tais documentos. “Assim 
como toda denúncia já 
feita com relação a ser-
vidores municipais, esta 
também será apurada, 
não havendo nenhuma 
relação com  as outras 
atividades relatadas”, diz. 

                        | RENATO PEREIRA

Reprodução | Redes Sociais

FESTA  | A deputada Magda Mofatto postou foto entre o casal Adriana Polito e Dr. Daniel 

Prefeitura de 
Americana diz que vai 

apurar “veracidade 
dos atestados”

SAÚDE PÚBLICA

Americana assina empenho 
ao Cismetro, e inclui urologistas

A Prefeitura de America-
na informou ter assinado 
nesta segunda-feira (8) o 
empenho dos recursos 
destinados à manuten-
ção do convênio com o 
Cismetro (Consórcio In-
termunicipal de Saúde da 
Região Metropolitana de 
Campinas-Norte).

A partir de agora, a Se-
cretaria de Saúde poderá 
iniciar as contratações das 
consultas especializadas, 
além de exames, cirurgias 
e demais procedimentos 
que estão represados des-
de 2017.

Uma das especialidades 
a serem viabilizadas com o 
novo contrato é a de urolo-
gistas, uma vez que a rede 
de saúde não dispõe de 
nenhum profissional da 

área no momento – con-
forme revelou o TODO-
DIA na semana passada.

Atualmente, a fila de 
pacientes esperando uma 
consulta com urologista 
na rede pública é de apro-
ximadamente 1,6 mil pes-
soas.

Todos os serviços de 
Saúde previstos no con-
trato como Cismetro serão 
demandados pela Secreta-
ria de Saúde e realizados 
em estabelecimentos da 
rede pública municipal, 
composta por 17 unida-
des básicas de saúde, um 
núcleo de especialidades, 
além de assistência ofe-
recida pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) no Hos-
pital Municipal Dr. Walde-
mar Tebaldi.

“Com o empenho rea-
lizado já podemos avan-
çar com as contratações 
e, na medida em que os 
profissionais forem cadas-
trados nós vamos agilizar 
os agendamentos para 
reduzir a fila no menor es-
paço de tempo possível”, 
assegurou o secretário de 
Saúde, Danilo Carvalho 
Oliveira.

Pela adesão ao Cisme-
tro, que já congrega quase 
20 prefeituras, a adminis-
tração pagará uma manu-
tenção mensal de R$ 10,6 
mil, e os serviços médicos 
(como consultas e exa-
mes) prestados por uma 
rede de profissionais con-
veiados são pagos confor-
me uma tabela comum 
aos municípios. | DA REDAÇÂO

RECLAMAÇÃO

Moradores pedem asfalto em 
trecho que liga Americana e N.O.

Uma das alternativas de 
acesso entre moradores do 
limite entre Nova Odessa 
e Americana impõe desa-
fios aos usuários. Trecho 
da Rua Guilherme Schi-
midt, em Americana, que 
é continuação da Rua Rio 
Camanducaia, em Nova 
Odessa, não tem pavimen-
tação ou estrutura para 
escoamento de águas plu-
viais, o que representa ris-
co extra devido ao aclive. 
Moradores das chácaras 
da região do “Pós-Anhan-
guera” que frequentam 
o comércio da Praia Azul 
relatam acidentes e a preo-
cupação durante o perío-
do de chuvas. 

Os buracos e as tentati-

vas de remendo com en-
tulho (que também levam 
ao acúmulo de lixo que 
vai parar na represa) são 
alguns dos problemas po-
tencializados pela chuva.

Usuários contam que 
o prefeito Chico Sardelli 
(PV), ainda em campa-
nha, prometeu solucionar 
o problema. “Muitos que 
moram nas chácaras vo-
tam e compram em Ame-
ricana. É um problema an-
tigo, e precisamos de uma 
medida definitiva”, defen-
de o vendedor autônomo 
José Fernando Carteliano, 
de 50 anos.

A comunidade alega que 
até agora não surtiram efei-
tos os pedidos para verea-
dores de ambas as cidades 
e prefeitura, e esperam ter 
o amparo de algum depu-

tado para que seja feita a 
pavimentação. “Se for uma 
chuva muito forte e um ca-
minhão tentar subir, pode 
cair rua abaixo”, afirmam 
moradores, que já viram 
carros presos em valetas. 
“Nossos carros estão todos 
arrebentados de tantos bu-
racos nesta rua. Quando 
chove então, o carro não 
sobe”, salienta o vendedor. 

As reivindicações já fo-
ram alvo de questiona-
mentos de vereadores à 
prefeitura.

A prefeitura foi questio-
nada sobre providências 
em relação à via e informou 
que “a obra está em fase 
de aprovação de projeto 
e apresentação de docu-
mentos” e que “deverá ser 
executada no próximo ano, 
ainda sem data definida”.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA
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R$ 1,5 MILHÃO PARA OS BOMBEIROS

COMPLEXO DE SEGURANÇA

R$ 300 MIL PARA A SAÚDE

NA PAUTA DO DIA

ÔNIBUS ÔNIBUS (2)

O prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), anunciou 
ontem que o deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) está 
intermediando junto ao governo do estado R$ 1,5 milhão 
para auxiliar a Prefeitura de Nova Odessa na construção 
do novo “complexo de Segurança” na Avenida João 
Pessoa – cuja primeira obra deve ser a Base do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar. Nesta segunda-feira (8), o 
prefeito protocolou na Câmara o Projeto de Lei que auto-
riza o convênio entre prefeitura e estado para a vinda dos 
Bombeiros - e a proposta já foi aprovada ontem mesmo. 
Leitinho e o vice, Alessandro Miranda, o Mineirinho, esti-
veram na quarta (3) em São Paulo tratando da liberação 
do recurso com o deputado e o secretário estadual de 
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco 
Vinholi (foto). O vereador Professor Antonio atua na 
viabilização desta parceria.

A escolha do terreno para os Bombeiros em Nova Odessa havia 
sido divulgada também na última semana. Os detalhes finais 
da minuta do convênio e do Projeto de Lei autorizativo foram 
debatidos na manhã desta segunda-feira (8), em uma reunião 
com as presenças do tenente coronel Harley Washington 
Ferreira, comandante do 16º Grupamento de Bombeiros do 
Interior, e de secretários municipais. Na mesma área no Bosque 
dos Cedros, próximo ao cruzamento com a Avenida Ampelio 
Gazzetta, a prefeitura deve viabilizar futuramente a instalação 
das novas sedes da Guarda Civil e da Defesa Civil.

Por falar em verba, o prefeito de Americana, Chico Sardelli 
(PV), recebeu em seu gabinete no Paço Municipal, nesta 
segunda-feira (08), o vereador Marcos Caetano (PL), que 
anunciou a liberação de uma emenda parlamentar de autoria 
do deputado Dirceu Dalben (PL), no valor de R$ 300 mil, 
destinados a investimentos na UBS (Unidade Básica de Saú-
de) do bairro Parque da Liberdade – conforme esta coluna 
antecipou n asemana passada. Por se tratar de emenda 
voluntária do parlamentar, a previsão é de que o repasse aos 
cofres municipais seja efetuado ainda em 2021.

Os vereadores de Sumaré votam três projetos de lei na 37ª 
sessão do ano, a partir das 15h desta terça (9). O primeiro é PL 
nº 74/2021, de autoria do vereador Ney do Gás (Cidadania), que 
institui a Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico em 
Sumaré. Em seguida, os vereadores votam o PL nº 306/2021, 
proposto pelo vereador Digão (DEM), que enquadra o indivíduo 
com visão monocular como pessoa com deficiência para todos os 
fins legais e de direito, bem como para a concessão de gratuidade 
da passagem de transporte público municipal ao titular e ao 
acompanhante, caso necessário. Por fim, será votado, em segun-
do turno, o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025.

Os vereadores José Luis 
Fornasari, o Joi (PV), e Eliel 
Miranda (PSD) protocola-
ram um Projeto de Leique 
determina a obrigatorie-
dade de afixação de infor-
mação sobre itinerários e 
horários dos veículos do 
transporte público coletivo 
nos pontos de embarque e 
desembarque. 

Segundo o projeto dos 
parlamentares, a falta de 
informações nos pontos de 
ônibus deve gerar multa 
de 100 Ufesps (Unidades 
Fiscais do Estado de São 
Paulo), o equivalente a 
R$ 2,9 mil, por ponto de 
embarque e desembarque. 
As informações podem ser 
em código de barras.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Valor mensal sobe de R$ 447,99 para R$ 550 por aluno de creche em 22

Prefeitura reajusta verba 
a entidades filantrópicas

A Prefeitura de Ame-
ricana anunciou nesta 
segunda-feira (8) um rea-
juste de 22,7% no valor re-
passado a nove entidades 
filantrópicas da cidade, 
parceiras daSecretaria de 
Educação, que prestam 
atendimento a mais de 
1,2 mil crianças com va-
gas de creche de período 
integral. 

O valor sobe de R$ 
447,99 para R$ 550,00 
mensais por criança aten-
dida, a partir de 1º de ja-
neiro de 2022.

O anúncio foi feito on-
tem, após uma reunião 
entre o prefeito de Ame-
ricana, Chico Sardelli 
(PV), e o vice-prefeito 
Odir Demarchi (PL), com 
representantes de nove 
entidades, além do se-
cretário de Educação, Vi-
nicius Ghizini.

“Nós acreditamos em 
vocês (entidades) e che-
gamos aos 22% acima do 
que já é repassado, de 
R$ 447,99 para R$ 550,00 
por criança de creche em 
período integral. Obri-
gado pela parceria, sa-
bemos que se vocês vão 
bem nós vamos bem e 
toda Educação em Ame-
ricana ganha em quali-
dade”, disse o prefeito.

AMERICANA

DA REDAÇÃO
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NO GABINETE | Reunião ontem entre prefeito, vice, secretário e membros de entidades 

Beatriz Costa  / Prefeitura de Americana

EDUCAÇÃO

N.O. terá ‘Palavra Cantada na Escola’

Depois do projeto “Len-
do em Rede”, agora é a vez 
do “Palavra Cantada na 
Escola”. O prefeito Cláudio 
Schooder, o Leitinho, e o 
secretário municipal de 
Educação de Nova Odes-
sa, José Jorge Teixeira, 
apresentaram aos direto-
res, vice-diretores e coor-
denadores pedagógicos o 
projeto educacional com 
base em músicas e ritmos 
conhecido em todo o Bra-
sil, que passa a ser adota-
do em 2022 junto a todos 
os alunos de 2 a 10 anos 
das 25 escolas da rede 
municipal. O valor inves-
tido no projeto ainda não 
foi divulgado.

O lançamento aconte-
ceu nesta segunda-feira 
(8), no Teatro Municipal, 
com a presença da equipe 
técnica da Secretaria de 

Educação, e da coorde-
nadora do Departamento 
Educacional da Editora 
Movimenta, Tatiana Ubi-
nha, e dos “Brincantes” 
– Julia e Marina Pittier, 
Daniel Aires e Ed, artistas 
que apresentaram uma 
“aula-espetáculo” com al-
gumas das músicas e pos-
sibilidades trazidos pelo 
projeto aos cerca de 70 
educadores presentes.

Ainda neste ano letivo, 
as equipes docentes das 
creches e escolas muni-
cipais vão passar por ca-
pacitação sobre o projeto, 
incluindo os kits com livro 
do professor, livro do alu-
no (adequados para cada 
série), CD e DVD com mú-
sicas, clipes e também os 
QR Codes para acesso do 
mesmo conteúdo, mas de 
forma on-line, por parte 
dos alunos e suas famílias.

Os kits dos alunos 
(iguais, mas sem o livro do 

professor) devem ser en-
tregues já a partir do iní-
cio do ano letivo 2022, em 
cada escola.

“O Palavra Cantada é 
um projeto muito im-
portante, traz uma nova 
dinâmica para o aprendi-
zado, através da música, 
do ritmo e das brincadei-
ras. Estou muito conten-
te, porque é um material 
de qualidade para nossas 
escolas, assim como ou-
tros projetos que estamos 
trazendo”, disse o prefeito 
Leitinho, lembrando de 
outros investimentos que 
a gestão municipal tem 
feito na Educação, como 
o já citado Projeto “Lendo 
em Rede”, a aquisição de 
lousas digitais e uma série 
de reformas em unidades 
escolares.

“É um investimento im-
portante, de grande quali-
dade, que vai encantar os 
nossos alunos e elevar de 

patamar nossa Educação”, 
completou o secretário.

 “É um prazer e uma 
alegria estarmos hoje aqui 
recebendo um trabalho de 
qualidade e podendo levar 
esse material maravilhoso 
para nossas escolas mu-
nicipais. Da nossa parte, 
temos uma equipe técnica 
atuando, que trabalha dia 
a após dia para entregar o 
melhor para nossas esco-
las, e só temos a agradecer 
ao prefeito e ao secretá-
rio por acreditar na Rede 
Municipal”, finalizou Ana 
Rita Bittencourt, diretora 
de Gestão Pedagógica da 
Secretaria.

 A rede municipal pos-
sui 25 unidades, entre cre-
ches, pré-escolas e escolas 
de Ensino Fundamental I, 
e conta com 55 diretores e 
especialistas, 400 profes-
sores, 200 integrantes nas 
equipes de apoio, e cerca 
de 5,6 mil alunos.

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

O reconhecimento do 
trabalho desempenhado 
pelas entidades também 
foi ressaltado pelo secre-
tário de Educação.

“Hoje é um dia para 
falarmos do repasse mas 
também um dia para ce-
lebrar o bom atendimen-
to prestado pelas filantró-
picas”, declarou Ghizini.

Atualmente, as nove 
entidades atendem até 
1.213 crianças – núme-
ro máximo previsto em 
contrato – em creche em 

período integral.
São elas Tio Franchi, 

Fundação Letícia Duarte, 
Cijop, Sasa, Lar da Mãe 
Esperança, Creche São 
Vicente de Paulo, Vó An-
tonieta, Centro de Orien-
tação Humana São Do-
mingos e Apam.

Dessas entidades, três 
delas atendem ainda até 
310 crianças (máximo 
previsto em contrato) 
em Pré-escola comple-
mentação: Cijop, Centro 
de Orientação Humana 

São Domingos e Sasa.
O valor da comple-

mentação também será 
majorado e passará de 
R$ 332,48 para R$ 400,00 
mensais/por aluno.

Além do reajuste de 
valores, no próximo ano 
também será ampliada 
a oferta de vagas atendi-
das pelas entidades: no 
chamamento serão dis-
ponibilizadas 2.045 vagas 
pelas filantrópicas, sendo 
1.775 para creche e 310 
para pré-escola.
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ABASTECIMENTO PREJUDICADO

Roubo de cabos deixa 272 mil sem 
água em Hortolândia e Monte Mor

O roubo de cabos de 
energia elétrica ocorri-
do na madrugada desta 
segunda-feira (8) deixou 
cerca de 272 mil pessoas 
sem água em Hortolân-
dia e Monte Mor. A pre-
visão de normalização é 
para esta terça-feira (9).

Em Hortolândia, ao 
menos uma escola teve 
de dispensar parte dos 
alunos, enquanto o Hos-
pital Municipal e Mater-
nidade Mário Covas e 
UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) contaram com 
o suporte de caminhões-
-pipa.

De acordo com a Secre-
taria de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia, as aulas 
do 1º ano do período da 
manhã da Escola Munici-
pal de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental Se-
bastiana das Dores Mou-
ra, na Vila Real, foram 
canceladas. Apesar disso, 
a creche que funciona na 

mesma instituição man-
teve a programação.

A orientação para as 
aulas do período da tarde 
era que as escolas ava-
liassem se o estoque de 
água disponível seria su-
ficiente para atender aos 
alunos.

Em Monte Mor, apre-
sentaram problemas no 
abastecimento a região 
dos bairros São Clemen-
te, Pavioti, Alvorada, Mo-
reira, Paulista e Campos 
Dourados. A prefeitura 
foi questionada sobre a 
interrupção de serviços 
públicos por conta do 
episódio, mas não res-
pondeu à reportagem 
até o fechamento desta 
edição.

De acordo com a Sa-
besp (Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo), 
responsável pelo for-
necimento de água das 
duas cidades, o problema 

surgiu após fios de cobre 
serem levados da estação 
que faz a captação do Rio 
Jaguari, no bairro Casca-
ta, em Paulínia.

O crime aconteceu por 
volta das 3h. Os trabalhos 
de manutenção tiveram 
início às 8h, depois que 
a polícia científica termi-
nou de periciar o local.

Ao meio-dia, os siste-
mas de bombeamento 
começaram a ser religa-
dos e o abastecimento, 
retomado gradativamen-
te. A orientação da Sa-
besp é que a população 
economize água – já que, 
segundo a companhia, a 
capacidade de armaze-
namento de casas e edifí-
cios é de cerca de 24h.

De acordo com a SSP 
(Secretaria de Segurança 
Pública),  o caso foi re-
gistrado na Delegacia de 
Paulínia e segue sob in-
vestigação.195.

                                        | RENATO PEREIRA

COMPRAS DE NATAL

Comércio inicia horário especial 
em Sumaré dia 6 de dezembro

O horário especial de 
funcionamento do comér-
cio de Sumaré neste final 
de ano já está definido. 
Para facilitar as compras 
de Natal, a partir do dia 6 
de dezembro, segunda-fei-
ra, as lojas ficam abertas 
até as 22h durante a sema-
na. O horário será amplia-
do também nos finais de 
semana de dezembro. 

De segunda a sexta-feira, 
entre 6 e 23 de dezembro, 
as lojas funcionarão até às 

22h. Aos sábados (11 e 18 
de dezembro), o comércio 
ficará aberto até às 18h e 
nos domingos (12 e 19) o 
comércio funcionará das 
10h às 16h.  

No dia 24, véspera de 
Natal, as lojas ficarão aber-
tas até as 18h. No Natal, dia 
25, e no dia 26 (domingo), 
as lojas ficam fechadas.

No dia 31 de dezembro 
os estabelecimentos fe-
cham às 15h e reabrem no 
dia 3 de janeiro.

A abertura do comércio 
em horário especial foi 
definida com o Sindico-
merciários (Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
de Sumaré e Hortolândia). 

O presidente da Acias 
(Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária 
de Sumaré), Juarez Pereira 
da Silva, orienta os lojistas 
a manter os cuidados de 
sanitários de prevenção à 
Covid-19.

                                      | DA REDAÇÃO
Divulgação

SUMARÉ | Comércio passa a funcionar em horário ampliado a partir de 6 de dezembro

AMERICANA

Roteiro Gastronômico 
entra na última semana

O período de degus-
tação do 1º Roteiro Gas-
tronômico de Americana 
se encerra na próxima 
segunda-feira (15). Por-
tanto, os consumidores 
têm só esta semana para 
apreciar os pratos pre-
parados por 53 estabele-
cimentos participantes 
e, com isso, prestigiar a 
gastronomia local.

Organizado pela Pre-
feitura de Americana, o 
evento é realizado em 
parceria com a Associa-
ção Comercial e Indus-
trial (Acia), Unisal e  jornal 
e TODODIA.

O objetivo do roteiro é, 
sobretudo, ajudar a mo-
vimentar os estabeleci-
mentos gastronômicos 
da cidade. Não se trata de 

uma competição na qual 
são conferidas notas aos 
bares e restaurantes, mas 
sim um incentivo para o 
consumo nos estabeleci-
mentos de Americana.

“O roteiro gastronômi-
co está terminando e foi 
um grande sucesso, com 
uma enorme quantidade 
de inscritos e com ampla 
divulgação dos estabele-
cimentos para toda nos-
sa região. O objetivo de 
ajudar o setor e mostrar a 
força do nosso setor gas-
tronômico foi concluído 
com sucesso”, afirmou o 
secretário-adjunto de De-
senvolvimento Econômi-
co, Rafael de Barros.

Para informações sobre 
os restaurantes partici-
pantes, acesse https://
roteirogastronomic3.wi-
xsite.com/roteiro-gastro-
nomico.

DA REDAÇÃO
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Animal capturado já morto testa positivo e Zoonoses orienta moradores

Morcego com vírus da 
raiva gera alerta em N.O.

O Setor de Zoonoses 
da Secretaria de Saúde de 
Nova Odessa confirmou 
nesta segunda-feira (8) que 
um morcego capturado, já 
morto, em uma residência 
do Parque Fabrício, estava 
com o vírus da raiva. O ani-
mal foi encontrado em se-
tembro, encaminhado para 
exames laboratoriais no 
Instituto Pasteur e os resul-
tados, no final de outubro, 
confirmaram resultado po-
sitivo para a doença.

Devido à confirmação, 
o Setor de Zoonoses alerta 
novamente a população 
para os riscos da doença e 
como prevenir ou tratar os 
eventuais casos suspeitos 
em animais domésticos ou 
silvícolas.

Além disso, a Zoonoses 
orienta para a importância 
de adotar medidas de pre-
caução em caso de encon-
trar um morcego, vivo ou 
morto, em situações consi-
deradas anormais – caído 
no chão, pendurado em ja-
nelas, cortinas, em cima da 
cama, à luz do dia.

 A recomendação é não 
tocar no animal e ligar ime-
diatamente para o Setor de 

Zoonoses ou a Defesa Civil 
– nos telefones (19) 3466-
3972 ou (19) 99822-9230, 
respectivamente –, para 
que uma equipe vá até o lo-
cal e capture o animal, vivo 
ou morto.

“Se possível, capture o 
animal sem tocá-lo, utili-
zando panos, caixas de pa-
pel, baldes ou mantendo-o 
preso em ambiente fecha-
do até a chegada da equipe 
municipal”, disse a médica 
veterinária Paula Faciulli, 
coordenadora do Setor de 
Zoonoses.

Na sexta-feira (5), os 
Agentes de Endemias do 

Município estiveram no 
Parque Fabrício passando 
de casa em casa, conver-
sando com os moradores 
sobre a captura do morce-
go e orientando em relação 
à vacinação antirrábica.

“Observamos que vários 
animais das casas já estão 
vacinados, isso mostra a 
responsabilidade que os 
donos têm pelos seus pets”, 
ressaltou Paula. Os tutores 
de animais domésticos, es-
pecialmente da região do 
Parque Fabrício, também 
têm que estar atentos para 
a atualização da vacinação 
de cães e gatos. A vacina 

antirrábica deve ser feita 
nos pets a cada 12 meses 
em uma clínica veterinária.

“Lembrando que pró-
ximo ao bairro tem uma 
área verde do IZ (Instituto 
de Zootecnia), que é bem 
propícia para ter morcegos, 
pois eles fazem parte do 
ecossistema do local”, fina-
lizou a veterinária.

Conforme a Lei de 
Crimes Ambientais (nº 
9.605/1998), morcegos são 
espécies nativas e não de-
vem ser mortos ou feridos, 
possuindo grande impor-
tância no equilíbrio dos 
ecossistemas.

SAÚDE PÚBLICA

DA REDAÇÃO
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DELÍCIAS | Pratos de 53 estabelecimentos participam 

Divulgação

ALERTA | Agentes de Endemias visitam casas no Pq. Fabrício para orientar moradores
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Policiais militares do 10º 
Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) 
detiveram um menor de 
idade e com mais de 400 
porções de diferentes 
drogas no Jardim Basilicata, 
em Sumaré na manhã desta 
segunda-feira(8). Segundo 
a corporação, durante o 
patrulhamento de Ações 
Especiais de Polícia com 
Cães por Sumaré, a equipe 
foi solicitada por um 
homem relatando que 
pela Rua dos Mognos, 
próximo a uma área verde, havia um garoto de 
bermuda jeans, camiseta cinza e cabelo descolorido, 
traficando drogas. A equipe se deslocou até a rua e 
avistou o indivíduo, que ao notar a presença policial 
demonstrou nervosismo. Durante a revista pessoal ao 
adolescente, de 17 anos, foram localizados R$ 25,00 
em notas diversas, dois micro-tubos com cocaína, 
uma porção de skunk e uma porção de crack. Ao 
ser questionado, confessou o tráfico e negou que 
houvesse mais drogas. Os policiais realizaram uma 
varredura com o cão Yran, que encontrou uma sacola 
plástica contendo mais 109 porções de maconha, 
188 porções de cocaína, 21 porções de skunk, 90 
porções de crack, 4 porções de haxixe e R$ 35,00 em 
notas diversas. O menor foi conduzido para o 2° DP, 
juntamente com sua mãe. O adolescente foi autuado 
por ato infracional de tráfico de drogas, ouvido e 
liberado. As drogas foram apreendidas.

Motoristas que circulam pela região central de 
Hortolândia devem ficar atentos. A principal via do 
comércio nesta parte da cidade, a Rua Luiz Camilo 
de Camargo, estará interditada para reforço na 
sinalização viária, nesta terça e quarta-feira (9 e 
10), entre 20h e 3h, no trecho que vai da Rua João 
Blumer (lojas Caedu) até a Rua Nélson Pereira 
Bueno (Supermercado Paulistão). A fim de evitar 
transtornos e eventuais acidentes, a Secretaria de 
Mobilidade Urbana orienta os condutores que 
evitem a região, neste período. A ação será realizada 
por equipes da Diretoria de Operações, preparando 
o centro da cidade para o período do Natal, época 
em que aumenta a circulação de veículos e pessoas 
nesta região. Segundo o diretor de Operações, 
José Eduardo Vasconcellos, a via receberá reforço 
na pintura de faixas de pedestre e de retenção de 
veículos, linha seccionada e legenda de “OLHE”.

Adolescente é detido com mais 
de 400 porções de drogas

Rua Luiz Camilo será interditada 
nesta terça e quarta à noite

GIRO

YRAN | Cão achou drogas 

Grupo quebra vidro com marreta e rouba comércio, mas 3 acabam presos

Oito motos furtadas de 
loja são recuperadas

Ao menos dez homens 
encapuzados invadiram 
uma loja na madrugada 
deste domingo (7), em 
Americana, e furtaram 
oito motos elétricas e seis 
hoverboards (skates elétri-
cos), na Avenida Iacanga, 
em Americana. Dois ho-
mens foram presos e um 
adolescente de 15 anos, 
apreendido, após o furto.

Instantes depois do cri-
me, policiais encontraram 
duas motos e um skate 
elétrico.

Outras seis motos aca-
baram localizadas no final 
da noite de domingo, em 
uma casa no bairro Mol-
lon, após denúncia.

O prejuízo com o furto 
fora estimado em R$ 150 
mil, antes de a PM recupe-
rar boa parte dos produtos 
roubados.

O CRIME
Câmeras do circuito in-

terno da Trevisan Motors 
registraram o momento 
em que um homem, com 
uma marreta, quebra o vi-
dro lateral da loja, por volta 
das 4h30 de domingo. Em 
seguida, uma fila de ban-
didos entra na loja pelo 
buraco, e começa a tirar as 
motos elétricas, skates, ca-
pacetes e outros produtos.

Em pouco mais de um 
minuto, eles saem da loja 
levando o que conse-
guem.

A prisão dos bandidos 
foi possível após o depoi-
mento de um vigia de rua, 
que logo depois do crime 
apontou à polícia a dire-

AMERICANA
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Rerodução

FLAGRANTE | Vídeo mostra ladrões invadindo e furtando a loja na Av. Iacanga 

RECUPERADAS | Seis das motos estavam no Mollon 

SUMARÉ

Condutora atropela, mata e é presa por embriaguez
Um homem morreu e 

outros dois ficaram fe-
ridos após uma mulher, 
condutora de uma SUV, 
perder o controle da dire-
ção, subir em uma calça-
da e atropelar as vítimas, 
na noite deste domingo 
(8), em uma esquina no 
Jardim Lucélia, em Suma-
ré. A mulher foi presa por 
embriaguez ao volante. 
Leandro André Alves, de 
34 anos, não resistiu aos 
ferimentos.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, equipes 
foram mobilizadas para 
atender um atropelamen-
to na esquina das ruas Ar-

gentina e Estados Unidos. 
No local, encontraram 
uma vítima em parada 
cardiorrespiratória caída 
ao lado de uma Hyundai 
Tucson.

Os bombeiros tentaram 
procedimentos de rea-
nimação, mas Alves não 
resistiu e morreu após a 
chegada de um médico 
com uma equipe do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência).

Segundo boletim de 
ocorrência, a condutora do 
veículo, identificada como 
a auxiliar de enfermagem 
Josinete Carlos da Silva, de 
34 anos, e sua amiga de 41 

anos, estavam no bar onde 
aconteceu o acidente.

Ao deixar o local e pegar 
o veículo, a mulher perdeu 
o controle e atingiu as víti-
mas, que estavam em uma 
mesa na calçada em frente 
ao mesmo bar, comemo-
rando um aniversário.

A SUV só parou após 
atingir e derrubar uma 
árvore. A motorista foi so-
corrida pelo Samu e dis-
se se lembrar que estava 
no estabelecimento. Ela 
confessou ter bebido seis 
cervejas.

Equipes do Corpo de 
Bombeiros de Americana, 
Sumaré, Hortolândia e do 

SAMU de Sumaré parti-
ciparam do resgate das 
vítimas, que foram socor-
ridas na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Ma-
carenko.

Dois homens com ida-
des de 24 e 32 anos fo-
ram levados pela unidade 
de resgate e viaturas do 
Samu.

A condutora foi autuada 
em flagrante por conduzir 
veículo sob efeito de ál-
cool e homicídio culposo. 
Ela foi presa. O corpo de 
Leandro Alves foi encami-
nhado para o IML (Institu-
to Médico Legal) de Ame-
ricana.           | RAFAEL REZENDE

Reprodução

VÍTIMA | Leandro, 34, morreu ao ser atropelado na calçada 

ção para qual fugiram os-
ladrões.

Durante patrulhamen-
to, policiais encontraram 
uma das motos elétricas 
no chão e o adolescente, 
que foi detido.

Enquanto a Polícia Mili-
tar abordava o menor, um 
Corsa prata passou próxi-
mo a eles.

O veículo foi reconhe-
cido pelo vigia por parti-
cipação no crime, assim 
como seus ocupantes.

Policiais seguiram o car-
ro até que conseguiram 
abordar os acusados.

Entre eles, havia dois 
homens: um de 30 anos e 
outro de 24 anos.

Os três foram encami-
nhados para a delegacia.

O menor confessou o 
crime.

Cinco pessoas estavam 
diretamente envolvidas 
no furto.

Os outros homens, se-
gundo a polícia apurou, 
invadiram o comércio na 
hora que viram os vidros 
quebrados para também 
participar do crime.

No final da noite de do-
mingo, de acordo com os 

militares, uma equipe de 
Santa Bárbara foi acio-
nada para averiguar uma 
residência na Rua do Ní-
quel, no Mollon.

No local, os policiais 
encontraram um imóvel 
abandonado e ao realizar 
uma verificação com lan-
ternas conseguiram avis-
tar por uma janela três 
motocicletas elétricas e 
em outro cômodo mais 
três motos e um capacete 
novo.

Os policiais fizeram 
contato com representan-
tes da loja e uma funcio-
nária do local compareceu 
à residência e reconheceu 
os veículos e o capacete.

Todos os veículos foram 
avaliados em cerca de R$ 
90 mil.

As motos foram recu-
peradas e transportadas 
por um guincho até a CPJ 
(Central de Polícia Judi-
ciária) para o registro da 
ocorrência.

Em seguida, os veículos 
foram devolvidos à loja.
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O secretário especial da Cultura, Mario Frias, 
assinou uma portaria que proíbe os proponentes 
de projetos culturais que captam recursos via 
Lei Rouanet de adotar o chamado passaporte da 
vacina, ou passaporte sanitário, “para a execução 
ou participação de evento cultural a ser realizado, 
sob pena de reprovação do projeto cultural e 
multa”. A portaria foi publicada nesta segunda 
(8) no Diário Oficial da União. O passaporte 
da vacina consiste na obrigatoriedade da 
apresentação de comprovante de vacinação por 
parte de pessoas que visitam exposições, shows e 
demais eventos em equipamentos públicos que 
promovem aglomeração de pessoas. Caso exija o 
passaporte, o proponente terá que transformar 
seu evento presencial em virtual.

O MPT (Ministério Público do Trabalho) ajuizou 
quatro ações nesta segunda-feira (8) contra Uber, 
99, Lalamove e Rappi por fraude em relações 
trabalhistas. O órgão defende que existe vínculo 
empregatício entre as empresas e os motoristas, 
hoje considerados autônomos. O MPT quer que 
a Justiça reconheça a relação e que as empresas 
garantam direitos trabalhistas, securitários e 
previdenciários aos motoristas. Também solicita 
melhores condições de saúde e segurança aos 
profissionais, além de indenização por dano 
moral coletivo. Outras plataformas de transporte e 
delivery podem entrar na mira do MPT.
A Amobitec, associação que reúne aplicativos de 
mobilidade, diz que os motoristas e entregadores 
atuam de forma independente e sem vínculos.

Em passagem pela COP26 que provocou 
aglomeração recorde nos corredores e lotou 
um dos maiores auditórios, o ex-presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, disse na tarde 
desta segunda-feira (8) que espera que o Brasil, 
a China, a Índia, a Rússia e a Indonésia liderem 
o combate à crise climática. A afirmação foi 
feita em discurso no qual ele exortou os jovens 
a transformarem a raiva e a ansiedade em ações 
e, principalmente, em votos: “Você pode não 
gostar da política. Mas não a ignore”. O presidente 
citou a atuação política como a primeira forma 
pela qual cada jovem pode, individualmente, 
contribuir para o clima.

Mario Frias veta passaporte da vacina na 
Rouanet e atropela prefeitos e estados

MPT abre nova frente contra apps de 
transporte por vínculo de emprego

COP26: Obama cobra liderança do Brasil e 
pede a jovens que votem pensando no clima

GIRO

Agência Brasil

VETO | O secretário especial de Cultura, Mario Frias

Dado divulgado nesta segunda é marco simbólico na luta contra a Covid

SP não registra mortes pela 1ª 
vez desde início da pandemia

Pela primeira vez desde 
o começo da pandemia 
da Covid-19, o estado de 
São Paulo não registrou 
nenhuma morte por co-
ronavírus nesta segunda-
-feira (8), segundo infor-
mações do Governo de 
São Paulo. Os dados ain-
da podem ser revistos, já 
que nos finais de semana 
as notificações de óbi-
tos costumam ficar re-
presadas: os municípios 
registram as mortes no 
sistema Sivep-Gripe aos 
domingos e por isso os 
dados estão sempre abai-
xo da média semanal.

Ainda assim, é um 
marco simbólico: desde 
março de 2020, jamais 
as notificações foram ze-
radas — nem mesmo às 
segundas-feiras. No auge 
da epidemia no estado, 
São Paulo chegou a regis-
trar 1.389 mortes em um 
único dia, 6 de abril.

A vacinação em massa 
da população é conside-
rada a responsável pela 
queda drástica das mor-
tes: 69,5% dos paulista-
nos já estão com o ciclo 
de imunização completo, 

com duas doses ou então 
com a dose única.

Quando considera-
da apenas a população 
adulta, o estado chegou 
a 100% com ao menos 
uma dose do imunizan-
te contra a Covid-19 e 
a 86,04% com o esque-
ma vacinal completo. A 
Secretaria Estadual de 
Saúde levou em conta a 
projeção feita pelo IBGE 

para o tamanho da po-
pulação em 2021. Segun-
do a estimativa, há 35,3 
milhões de pessoas com 
18 anos ou mais.

A Secretaria Estadual 
de Saúde registrou tam-
bém 359 casos da doen-
ça nesta segunda (8). 
Atualmente, há 3.011 
pacientes internados no 
estado, sendo 1.375 em 
UTIs (Unidades de Te-

rapia Intensiva) e 1.636 
em leitos de enfermaria. 
Ainda segundo dados do 
governo, a taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI no 
estado nesta segunda (8) 
é de 24,5% e na Grande 
São Paulo é de 31,3%.

No total, 4.413.241 pes-
soas no estado de SP fo-
ram infectadas desde o 
início da epidemia, com 
152.527 mortes pela Co-
vid-19.

BRASIL
O Brasil registrou 118 

mortes por Covid e 6.152 
casos da doença, nesta 
segunda. O país com isso 
chegou a 609.602 vidas 
perdidas e a 21.883.980 
pessoas infecciosas.

Aos domingos, segun-
das e feriados, os dados 
da pandemia são meno-
res por atrasos de notifi-
cação nas secretarias de 
saúde.

A média móvel de 
mortes está em redução 
e chegou a 235 óbitos 
por dia, queda de 31% 
em relação ao dado de 
duas semanas atrás. Já 
a média de casos ago-
ra é de 10.222 infecções 
diárias, uma situação de 
estabilidade.

COVID-19

MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS
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DOSE | Vacinação em massa ajudou a derrubar óbitos

ECONOMIA

Inflação medida pelo IGP-DI volta a acelerar
O Índice Geral de Pre-

ços - Disponibilidade In-
terna (IGP-DI) avançou 
1,60% em outubro, após 
queda de 0,55%, no mês 
anterior. O indicador 
acumula alta de 16,96% 
no ano e de 20,95% em 
12 meses. As informa-
ções são da Agência Bra-
sil. No mesmo mês do 
ano passado, o índice 
apresentou alta de 3,68% 
e acumulava elevação de 
22,12% em 12 meses. Os 
dados foram divulgados 
nesta segunda-feira (8), 
pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (Ibre/
FGV).

O IGP-DI é a média dos 
índices de preços ao pro-
dutor (IPA), ao consumi-
dor (IPC) e de custo da 
construção civil (INCC). 
Segundo o instituto, o in-
dicador revela as fontes 
de pressão inflacionária 
e a evolução dos preços 

de produtos e serviços 
mais relevantes para os 
três grupos.

De acordo com o coor-
denador dos Índices de 
Preços, André Braz, a in-
flação ao produtor ace-
lerou em seus três está-
gios de processamento. 
“Os avanços registrados 
nos preços do minério 
de ferro (-22,11% para 

4,29%), do óleo diesel 
(0,60% para 10,24%) e 
da gasolina (1,20% para 
6,62%) foram os grandes 
destaques em cada um 
dos três grandes grupos 
do IPA”.

Também em outubro, 
o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) 
registrou elevação de 
1,90%, o que representa 

mudança em relação a 
setembro, quando houve 
queda de 1,17%.

A taxa do grupo bens 
finais subiu de 1,26% 
em setembro para 1,47% 
nesse mês. Neste caso, 
segundo o Ibre, o princi-
pal responsável pela ele-
vação foram os combus-
tíveis para o consumo, 
cuja taxa saiu de 1,47% 
para 5,78%. Já o índice de 
bens finais, que resulta 
da exclusão de alimentos 
in natura e combustíveis 
para o consumo, avan-
çou 0,99% em outubro, 
no mês de setembro o 
índice subiu 1,15%.

O grupo bens interme-
diários teve alta signifi-
cativa, subiu de 1,91% 
em setembro para 3,47% 
em outubro. O avanço de 
1,87% para 9,39% no sub-
grupo combustíveis e lu-
brificantes para a produ-
ção pesou no resultado.  

 | FOLHAPRESS
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PREÇO | Alta dos combustíveis pesou no índice de inflação
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EDUCAÇÃO

A 13 dias do início da 
aplicação do Enem, o ór-
gão do MEC (Ministério 
da Educação) que orga-
niza o exame sofre uma 
debandada em protesto 
contra a atual gestão. Ao 
menos 33 servidores já 
pediram exoneração nes-
ta segunda-feira (8).

Os funcionários oficia-
lizaram desligamento de 
cargos ligados à organi-
zação do Enem, marcado 
para 21 e 28 deste mês. No 
pedido de dispensa, eles 
citam a “fragilidade téc-
nica e administrativa da 
atual gestão máxima do 
Inep [Instituto nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais]”.

O presidente do Inep, 
Danilo Dupas Ribeiro, 
é acusado pelos servi-

dores de promover um 
desmonte no órgão, com 
decisões sem critérios 
técnicos, e também de 
assédio moral, segundo 
denúncia da Assinep (As-
sociação de Servidores 
do Inep). Ele foi levado 
ao cargo pelo atual mi-
nistro da Educação, o 
pastor Milton Ribeiro, de 
quem é próximo.

Desde o início do go-
verno Jair Bolsonaro 
(sem partido) há turbu-
lências no Inep, que já 
passou por quatro mu-
danças de comando. Mas 
o clima atual dentro do 
instituto é relatado como 
insuportável. Servidores 
dizem que, com essas 
baixas, a realização do 
Enem fica sob alto risco 
de falhas. Em nota divul-
gada na noite de segun-
da, o Inep afirmou que 
o exame está mantido “e 

não será afetado pelos 
pedidos de exoneração”. 
O MEC não respondeu.

O pedido coletivo de 
dispensa tem sido assina-
do eletronicamente pelos 
servidores desde o fim da 
manhã desta segunda. Do 
total de 33 baixas registra-
das até as 19h, ao menos 
20 eram de coordenado-
res de área ou substitu-
tos dos coordenadores. O 
principal departamento 
atingido é a Diretoria de 
Gestão e Planejamento - 
responsável, entre outras 
coisas, por questões lo-
gísticas dos exames.

Os pedidos desta se-
gunda somam-se a outras 
duas demissões, da se-
mana passada. O coorde-
nador-geral de Logística 
da Aplicação, Hélio Júnio 
Rocha Morais, e o coor-
denador-geral de Exames 
para Certificação, Eduar-

Ao menos 33 funcionários do órgão ligado ao MEC 
pediram demissão em protesto contra a atual gestão

A 13 dias da realização 
do Enem, Inep sofre 
debandada de servidores

PAULO SALDAÑA
FOLHAPRESS
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ENEM | O Exame Nacional do Ensino Médio está marcado para dias 21 e 28 deste mês

PARTIDO

Bolsonaro diz estar ‘99% fechado’ 
com o PL, de Valdemar Costa Neto

 O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) 
disse nesta segunda-fei-
ra (8) que está “99% fe-
chado” para se filiar ao 
PL, partido de Valdemar 
Costa Neto. A declaração 
foi dada à CNN Brasil. Se-
gundo a TV, o presidente 
disse ainda que a “chan-
ce de dar errado [a nego-
ciação] é zero”.

Segundo o chefe do 
Executivo, na quarta-fei-
ra (10) haverá reunião 
para tratar dos últimos 
detalhes com Valdemar 
e, em seguida, “marcar a 
data do casamento”. No 
início da noite, na frente 
do Alvorada, Bolsonaro 
falou a apoiadores sobre 
a filiação ao PL. “Talvez 
saia nesta semana aí”, 
afirmou. A conversa foi 
transmitida na internet 
por um site bolsonarista.

Se for confirmada a 
ida do presidente ao PL, 
esta será uma vitória de 
auxiliares palacianos de-
fensores da tese de que 
o partido era o mais pro-
penso a deixar a base do 
governo em 2022. Com 
isso, Bolsonaro pode evi-

Arquivo / TodoDia Imagem

ELEIÇÕES | O presidente Jair Bolsonaro deve se filiar ao PL

FAKE NEWS

Moraes manda soltar deputado 
bolsonarista Daniel Silveira

O ministro Alexandre 
de Moraes, do STF (Su-
premo Tribunal Federal), 
mandou soltar o deputa-
do federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ), que foi preso 
após publicar um vídeo 
com ataques a integran-
tes do STF. O magistra-
do, porém, afirmou que 
Silveira está proibido de 
usar as redes sociais e 
de manter contato com 
outros investigados (ex-
ceto os que são parla-
mentares) no inquérito 
das fake news e no que 
investiga a existência de 
uma milícia digital para 
abalar a democracia.

O deputado foi preso 
em flagrante por ordem 
de Moraes em fevereiro 
deste ano. Em março, o 
ministro autorizou Sil-
veira a cumprir prisão 
domiciliar. Em junho, 
porém, após ele violar 
o uso da tornozeleira 
eletrônica, o magistra-
do mandou prendê-lo 
novamente. Na época 
da prisão, a decisão de 
Moraes gerou polêmica 
porque a detenção foi 

decretada em flagrante 
após publicação de con-
teúdo em redes sociais, 
o que é inusual.Também 
foi alvo de críticas por ter 
sido decretada de ofício, 
ou seja, sem provocação 
da PGR (Procuradoria-
-Geral da República) ou 
da Polícia Federal.

Após ampla negocia-
ção entre o STF e a cú-
pula do Congresso, po-
rém, a Câmara, que tem 
a prerrogativa de revogar 
prisão de deputado, o 
manteve na cadeia.

                                    | FOLHAPRESS

Divulgação

SILVEIRA | Liberdade 

Integrantes do STF (Su-
premo Tribunal Federal) 
se articulam nos bastido-
res para evitar que a corte 
proíba totalmente o pa-
gamento das chamadas 
emendas de relator (usa-
das como moeda de troca 
em negociações políticas 
no Congresso) e compre 
uma briga direta com o 
Legislativo e o Executivo.

Essas emendas estão 
suspensas desde sexta-
-feira (5), quando a mi-
nistra Rosa Weber deu 
uma liminar bloqueando 
integralmente o uso dos 
instrumentos. O julga-
mento ocorrerá no plená-
rio virtual entre terça (9) e 
quarta-feira (10).

Uma ala do tribunal 
tem trabalhado na ten-
tativa de construir uma 
maioria no sentido de 
manter a execução dessas 
emendas, mas com a de-
terminação de que sejam 
adotados mecanismos 
para aumentar a transpa-
rência desses recursos.

Líderes dizem que não 
há consenso sobre a pro-
posta.                         | FOLHAPRESS

STF articula 
liberar emendas 
do relator

SUPREMO

tar eventual debandada.
O temor desses interlo-

cutores é que, se Bolsona-
ro não se filiasse, a legen-
da poderia coligar com os 
ex-aliados do PT. Tanto 
no PL quanto no PP, há 
resistência em diretórios 
estaduais, em especial no 
Nordeste, a apoiar o pre-
sidente na eleição.

Ministros como Onyx 
Lorenzoni (Trabalho 
e Previdência) e Luiz 
Eduardo Ramos (Secre-
taria-Geral) defendiam 
a ida de Bolsonaro para 
o PL. O presidente da le-
genda, ex-aliado do PT, 
condenado e preso no 

esquema do mensalão, 
confirmou a filiação pou-
co depois.

Em áudio enviado a um 
assessor nesta segunda-
-feira, a que a reportagem 
teve acesso, Valdemar 
disse que Bolsonaro tem 
conversado com os três 
principais partidos da 
base de sustentação dele 
no Congresso - PP, PL e 
Republicanos - para que 
todos sejam atendidos.

Ele disse ainda que 
Ciro Nogueira, ministro 
da Casa Civil e líder do 
PP, já foi avisado sobre a 
decisão do presidente.

                           | FOLHAPRESS

do Carvalho Sousa, pedi-
ram exoneração.

As demissões se rela-
cionam a cargos comis-
sionados de chefia. Os 
servidores são de carreira 
e continuam, portanto, 
na autarquia.

As 35 baixas, contando 
a movimentação da se-
mana passada, represen-
tam mais de um quarto 
dos 120 cargos comissio-
nados do instituto. O Inep 
tem, no total, 492 servido-
res em exercício, segundo 
o Portal da Transparência 
do governo federal.

As saídas de Hélio Mo-
rais e da coordenadora-
-geral do Desenvolvimen-

to da Aplicação, Andréia 
Santos Gonçalves (que 
pediu exoneração nesta 
segunda), são as que cau-
sam maior preocupação. 
Ambos estão envolvidos 
no Enem e em outras ava-
liações há muitos anos e 
são conhecidos pela ex-
periência de resolver pro-
blemas com essas tarefas.

Alguns dos demissio-
nários também se afasta-
ram de funções de fiscais 
de contratos de aplica-
ção de avaliações como 
o Enem e Saeb (voltada 
para educação básica). 
Isso pode ter impactos 
operacionais.

Além disso, até a ope-

racionalização da folha 
de pagamento pode ficar 
comprometida.

NA CÂMARA
O presidente do Inep 

terá de explicar na Câ-
mara dos Deputados a 
situação que provocou a 
debandada de servidores.

Dupas Ribeiro deve 
comparecer na próxima 
quarta-feira (10) na Co-
missão de Educação da 
Câmara, às 10h30, para 
se explicar. A agenda foi 
definida após acordo 
de membros da comis-
são com o governo para 
poupar o ministro Mil-
ton Ribeiro.
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Os dois propulsores, que estavam em local de difícil acesso, e os destroços da aeronave vão passar por perícia

Motores de avião de Marília são removidos
ACIDENTE AÉREO

Os dois motores da ae-
ronave que caiu e matou 
a cantora Marília Men-
donça, de 26 anos, na 
sexta-feira (5), encon-
trados pelas equipes do 
Cenipa (Centro de Inves-
tigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos) 
na tarde de sábado (6), 
foram removidos nesta 
segunda-feira (8) de Pie-
dade de Caratinga (MG). 
Um dos motores foi reti-
rado no começo da tar-
de, e o outro, que estava 
submerso em um local 
de difícil acesso, foi res-
gatado pouco depois das 
15h. Ambos já foram para 
o pátio da empresa res-
ponsável pela remoção.

Um dos motores rolou 
pela cachoeira após o 
impacto do avião. Como 
choveu na manhã des-
ta segunda, o nível da 
água aumentou, o que 
dificultou a remoção. 
Já o outro caiu em uma 
área de mata fechada, 
possivelmente quando a 
aeronave atingiu um fio 
de alta tensão da Cemig 
(Companhia Energética 
de Minas Gerais) que não 
tinha sinalização.

A empresa responsável 
pela recuperação teve 
muito trabalho para re-
tirar os equipamentos 
devido à complexidade 
do local onde eles se en-
contram.

Na tarde deste domin-
go (7), um helicóptero 
da Polícia Militar fez um 
sobrevoo no local do 

acidente para analisar a 
área. A remoção dos mo-
tres foi feita pela mesma 
empresa que retirou os 
destroços dos avião da 
cachoeira, a Fervel.

Os motores e o restante 
da aeronave serão leva-
dos para o pátio da em-
presa que realiza o servi-
ço, após o corte das asas, 
que facilitou a remoção.

Eles vão ser encami-
nhados para o Aeropor-
to do Galeão, no Rio de 
Janeiro, na madrugada 
desta terça-feira (9), 
onde ficarão em um 
hangar para realização 
de perícias.

Este modelo de aero-
nave não precisa levar 
caixa preta, mas serão in-
vestigados dados do geo-
localizador do avião.

A equipe ainda está 
realizando mais entrevis-
tas com testemunhas e 
acompanha a finalização 
do processo de remoção 
da aeronave.

As investigações sobre 
as causas do acidente que 
vitimou a cantora Marília 
Mendonça, seu produtor 
Henrique Ribeiro, seu tio 
e assessor Abicieli Silvei-
ra Dias Filho, o piloto Ge-
raldo Martins de Medei-
ros e o copiloto Tarciso 
Pessoa Viana continuam 
no Rio de Janeiro pelas 
equipes do Cenipa, mas 
não há um prazo para a 
conclusão dos trabalhos.

O ACIDENTE
A queda do avião acon-

teceu por volta das 15h30 
de sexta-feira em Piedade 
de Caratinga (MG), a 309 

km de Belo Horizonte. O 
avião estava próximo ao 
aeroporto onde iria pou-
sar quando caiu, em um 
local de difícil acesso.

A aeronave teria atin-
gido o cabo de uma torre 
de distribuição de ener-
gia elétrica antes de cair 
em um curso d’água, se-
gundo a Cemig, que ad-
ministra o fornecimento 
de eletricidade na região. 
O acidente é investigado 
pelo Cenipa e provocou 
a interrupção de acesso 
a energia elétrica para 33 
mil pessoas.

O avião saiu de Goiânia 
com destino ao aeropor-
to de Caratinga (MG), 

onde Marília Mendon-
ça faria um show para 
8.000 pessoas. O restan-
te da banda fez o trajeto 
de ônibus e já aguardava 
pela cantora na cidade. 
Um caderno com músi-
cas inéditas da cantora 
foi recuperado do inte-
rior da aeronave.

Fabricado em 1984, o 
modelo King Air C90A, da 
Beech Aircraft, tem capa-
cidade para transportar 
até seis passageiros, é 
considerado seguro e es-
tava em situação regular, 
segundo a Anac (Agência 
Nacional de Aviação Ci-
vil). O modelo pode cus-
tar até R$ 10 milhões.

DANIELA MALLMANN
FOLHAPRESS

Divulgação / Polícia Militar

TRABALHO | Agentes do Cenipa durante a remoção dos destroços do avião de Marília Mendonça nesta segunda

Mãe faz homenagem nas redes
Ruth Moreira, mãe 

de Marilia Mendon-
ça, se pronunciou so-
bre a trágica morte da 
filha na madrugada 
desta segunda (8) por 
meio de suas redes 
sociais. No Stories do 
Instagram, ela publi-
cou uma foto ao lado 
da cantora, ao som da 
música gospel Jó, de 
Midian Lima.

Ruth destacou tre-
cho da canção que diz: 
“Deus me deu, Deus 

tomou, bendito seja o 
nome do senhor”. A le-
tra da música completa 
fala sobre Jó, persona-
gem biblíco do Antigo 
Testamento, que perde 
os filhos e a riqueza, 
mas segue inabalável 
em sua fé.

Um dia antes de sua 
morte, na quinta (3), a 
cantora fez uma home-
nagem para a mãe, que 
comemorava aniversá-
rio na data.

                                                       | FP

TEMPO

Frente fria deve derrubar temperatura em SP 
Depois de uma segun-

da-feira (8) quente e aba-
fada, com o termômetro 
atingindo a máxima de 
28,2ºC, na medição auto-
mática feita no Mirante 
de Santana pelo Inmet 
(Instituto Nacional de 
Meteorologia) na cidade 
de São Paulo, o tempo 
deve sofrer uma mudan-
ça e a temperatura cair no 
decorrer da semana.

Segundo o CGE (Cen-
tro de Gerenciamento de 
Emergências Climáticas) 
da Prefeitura de São Pau-
lo, a terça (9) será com 
céu encoberto durante a 
madrugada, vento de les-
te/sudeste e termômetros 
em torno dos 16°C.

No decorrer do dia, 
deve ocorrer chuva fra-
ca, por vezes moderada 

e de forma intermitente, 
além de chuviscos isola-
dos à noite, por causa da 
propagação de áreas de 
instabilidade. A grande 
quantidade de nuvens 
inibe a livre ascensão das 
temperaturas. Máxima 
deve ser de 22°C e os ín-
dices de umidade do ar 
ficam entre 55% e 95%.

A quarta (10) será de céu 
encoberto com chuviscos 
ao longo do dia. A tempe-
ratura mínima prevista é 
de 15°C, com máxima que 
não deve superar os 20°C. 
Umidade do ar deve estar 
em alta, com valores mí-
nimos acima dos 60%. A 
baixa amplitude térmica, 
associadas aos ventos de 
sudeste, provocam ligeira 
sensação de frio.        

                            | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

CLIMA | Meteorologia prevê mudança no tempo hoje

MEIO AMBIENTE

Agropecuária elevou emissões 
em 17% em 3 décadas no Brasil

A “pegada de carbono” 
da agropecuária aumen-
tou 17% nos últimos 30 
anos, e o Brasil, nesse 
setor, é o terceiro maior 
emissor de gases que 
causam o aquecimento 
global, segundo relató-
rio divulgado pela ONU 
nesta segunda-feira (8).

A produção de alimen-
tos nos campos brasilei-
ros aparece atrás da Chi-
na e da Índia, quase em 
empate com essa. Em 
seguida vêm os EUA e a 
Indonésia. As principais 
causas do problema são 
o desmatamento para 
converter áreas de flo-
resta em plantações e 
pastos – principalmente 

no Brasil e na Indonésia 
– e a emissão de metano 
pelos bovinos após a fer-
mentação gástrica dos 
vegetais que ingere.

De acordo com o estu-
do, feito por pesquisado-
res europeus e america-
nos com base em dados 
da FAO (agência da ONU 
para alimentação e agri-
cultura), a produção de 
alimentos agropecuá-
rios respondeu por qua-
se um terço (31%) das 
emissões em 2019 – os 
animais ruminantes ge-
raram 7% das emissões 
(5% na digestão e 2% no 
esterco), e o desmata-
mento, maior problema 
isolado, 6%.    | FOLHAPRESS
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ARTISTA| Documentário vai mostrar a trajetória de Mestre Chiquinho, desde as suas origens até a chegada e atuação na cidade de Hortolândia

Documentário retrata a 
cultura caipira na figura 
do violeiro e catireiroAo mestre com carinho

MÚSICA

“Ao Mestre Chiquinho 
com carinho”. O título já 
revela o que a produção 
realizada pela Prefeitu-
ra de Hortolândia sig-
nifica. O documentário 
que conta a trajetória do 
mestre violeiro e catirei-
ro Francisco Aparecido 
Borges de Almeida, mais 
conhecido como Mestre 
Chiquinho, ao mesmo 
tempo conta um pouco 
a história do migrante, 

personagem marcante 
na cidade, mas também 
eternizar manifestações 
da cultura caipira, pau-
lista e brasileira.

Desenvolvido por ser-
vidores da Secretaria 
Municipal de Cultura, o 
projeto foi selecionado 
na Edição 2021 do Proje-
to Tradição SP On line, da 
Secretaria de Estado da 
Cultura e agora integra 
o programa “Juntos Pela 
Cultura”, realizado em 
parceria pela associação 
Amigos da Arte e o gover-
no do Estado. A gravação 
de parte da obra foi feita  
no Centro de Memória 
de Hortolândia, a antiga 
Estação Jacuba, na Vila 
São Francisco. A previ-
são é que o documen-
tário seja lançado em 
dezembro deste ano nas 
plataformas digitais da 
Prefeitura. O material 
também será disponi-
bilizado para entidades, 

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Fotos: Divulgação

É maravilhoso receber essa 
homenagem em vida. Nem sei como 
agradecer

MESTRE CHIQUINHO
violeiro e catireiro

organizações e escolas 
do município e enviado 
para o programa.

O documentário, com 
duração de cerca de 15 
minutos, utiliza téc-

nicas de História Oral 
para coleta e edição de 
dados, trazendo auto-
biografia, convidados e 
apresentações dos Pro-
jetos e Atividades Cultu-

rais criados e liderados 
por Mestre Chiquinho 
ao longo de 40 anos. 
A ideia é que a obra 
mostre a trajetória de 
Chiquinho, desde suas 
origens até a chegada e 
atuação na cidade.

MIGRANTE
Nascido no distrito de 

Jacuba, em Arealva, ci-
dade paulista localizada 
na região de Jaú e Bauru, 
Mestre Chiquinho mora 
em Hortolândia desde 
1976. Neto e filho de ca-
tireiros, é um dos fun-
dadores da Companhia 
de Santos Reis “Rosa dos 

Anjos”, que mantém viva 
a tradição da Folia de 
Reis na cidade. É tam-
bém um dos criadores 
do grupo “Pioneiros do 
Catira”, que faz apresen-
tações de catira, estilo 
de dança popular cujo 
ritmo é conduzido pe-
las batidas dos pés e das 
mãos dos dançarinos.

Aos 65 anos de ida-
de e agora aposenta-
do, Mestre Chiquinho é 
parceiro da Secretaria 
de Cultura de Hortolân-
dia desde 2006, sendo 
também idealizador da 
“Orquestra de Viola de 
Hortolândia”. Coordena 

e ministra Oficinas de 
Viola e Violão, promovi-
das pela Administração 
Municipal.

“Esta homenagem é 
para mim de muito valor. 
Só tenho que agradecer. 
São vários os títulos que 
a gente conquistou para 
Hortolândia. O portfólio 
que aparece no docu-
mentário mostra essa 
parceria com a Prefei-
tura. É maravilhoso re-
ceber esta homenagem 
em vida. Nem sei como 
agradecer ao grupo do 
Centro de Memória e da 
Secretaria de Cultura”, 
afirma o catireiro.

Produção conta a 
história do migrante, 

personagem 
marcante na região

CENTRO DE MEMÓRIA | Exposição mostra a história e a cultura de Hortolândia

Acervo do Centro de Memória conta a história da cidade
O “Centro de Memó-

ria Professor Leovigildo 
Duarte Junior”, órgão da 
Secretaria de Cultura da 
Prefeitura de Hortolân-
dia, tem um acervo de 
fotos e materiais antigos 
que contam a história da 
antiga Estação Jacuba e 
do município. O espaço 
ocupa o prédio da antiga 
Estação Ferroviária Ja-
cuba, que foi restaurado 
pela Prefeitura e inaugu-
rado em 2014.

No “Centro de Memó-
ria”, também é possível 
conferir a exposição “Sa-
bores de Hortolândia: 
uma mistura de tempe-

ros, histórias e culturas”.
Hortolândia era ponto de 
pouso e parada de tropei-
ros no século 19. Nestas 
ocasiões, eles consumiam 
o pirão de jacuba, prato 
feito com mel, cachaça e 
farinha de mandioca. A 
exposição aborda temas 
como gastronomia e saú-
de, mostrando o aspecto 
histórico-cultural da ali-
mentação. 

Outro atrativo é um 
cantinho de leitura em ho-
menagem à poetisa goia-
na Cora Coralina (1889-
1985), que em vários de 
seus poemas e contos, fez 
referência a alimentos. 

A visitação pode ser 
feita aos finais de sema-
na. O passeio é gratuito 
e sem limite de idade, 
mas ainda tem controle 
de público por causa das 
medidas sanitárias vigen-
tes durante a pandemia 
do coronavírus, como 
distanciamento social e 
uso obrigatório e correto 
de máscara A Prefeitu-
ra também disponibili-
za na internet um tour 
on-line pelo “Centro de 
Memória”, que pode ser 
acessado na página da 
Secretaria de Cultura no 
YouTube.

  | DA REDAÇÃO
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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  
Por entre o abismo e a 
glória transita sua alma 
neste momento tenso 

do destino, em que há tanta coisa em 
jogo e, ao mesmo tempo, não se sente 
com essa bola toda. Não importa, só 
importa seguir em frente, só isso.
 

TOURO | 21/4 a 20/5 
A prudência não pode 
ser mais forte do que 
a vontade de sua alma 

se aventurar, porque se assim for, 
você deixaria de evoluir. Partir para a 
aventura com cuidados prudentes, 
isso sim, mas deixar de se aventurar, 
jamais! 

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Os momentos de 
apreensão são imprevisí-
veis, porque pode estar 

tudo certo por aí, mas mesmo assim 
a alma ser tomada por sentimentos 
estranhos e ela, com sua própria 
inteligência, concluir que algo errado 
acontece.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
O olhar e opinião das 
pessoas ao seu respeito 
é algo que precisa ser 

valorizado, ainda que, do ponto de 
vista da modernidade, seja o que 
deveria ser desprezado. O olhar das 
outras pessoas é muito importante, 
valorize. 

LEÃO | 22/7 a 22/8
O cenário lhe apresenta 
muitas potencialidades, 
tantas que sua alma cor-

re o risco de se distrair com as novida-
des e, no fim, não conseguir emplacar 
nenhuma. Escolha uma potencialidade 
e se foque nela. É assim.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Você não acostumou as 
pessoas com que se re-
laciona a expressar seus 

sentimentos com transparência, por 
isso, provavelmente elas estranhem 
este momento, em que sua alma 
precisa manifestar fortes emoções.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Conforto e segurança, 
apesar de serem essas 
condições próprias de 

algo que se tenta evitar, a tal de zona 
de conforto, mesmo assim são ne-
cessárias, porque de vez em quando 
a alma se sente exausta e precisa 
descansar.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Tudo merece nego-
ciação, porque os 

interesses são divergentes, porém, no 
fundo, as pessoas sempre podem se 
entender em algum lugar, porque há 
um ponto em comum que as une, nem 
que seja para perpetuar o conflito.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Administre os recursos 
disponíveis da melhor 

maneira possível, para garantir mínima 
estabilidade e estabelecer uma previ-
são para os próximos meses. Este é o 
melhor momento para fazer isso, ainda 
que difícil.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Deixar de tomar as 
iniciativas pertinentes 

também é uma iniciativa, só que às 
avessas. Este momento é propício 
para você colocar o jogo em marcha, 
nem que seja para testar o alcance de 
sua influência. Em frente.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Sua alma precisa ter uma 
perspectiva mais realista 
e honesta do que anda 

acontecendo e, para isso, você há de 
transitar pelo mesmo cenário de sem-
pre, porém, observando com cuidado e 
atenção tudo que acontece.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Faça a lista das pessoas 
que se tornaram refe-
rência, porque o olhar 

delas sobre sua vida pode ajudar você 
a fazer as devidas retificações que se 
tornaram necessárias. Os relaciona-
mentos são fundamentais.

oscar@quiroga.net
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TV Tudo

Tudo normal
Teve até quem caiu da ca-

deira ao ver o “Domingão”, 
em seu último programa, 
colocar no ar uma “antiga” 
entrevista do Fausto Silva 
com Marília Mendonça.

Nada demais nisso. Faus-
to continua vinculado à Glo-
bo até 31 de dezembro.

E mais...
Toda a campanha de lan-

çamento do “Faustão na 
Band” será disparada a par-
tir de 1º de janeiro próximo.

Até lá não pode nada. 
Mas ao primeiro minuto da-
quele dia, aí sim já poderá 
tudo.

Convidado
No “Mais Você”, nesta ter-

ça, Ana Maria Braga terá o 
narrador Milton Leite como 
convidado.

No quadro de esportes do 
Felipe Andreoli, ele vai falar 
dos 30 anos do SporTV. O 
aniversário é nesta quarta.

Curiosidade
Nunca vi antes, portanto 

vale o registro: domingo, 
enquanto exibia seu no-
ticiário habitual, o Globo 
News, na tela, tinha uma 
tarja anunciando o “Domin-
gão do Huck”, na Globo.

Dizendo que ele estava 
apresentando um especial 
sobre  Marília Mendonça.

 Bate – Rebate
· Anderson Tomazini vol-

tou aos sets de gravação, 
como um dos protagonis-
tas da série “Tudo de Bom”, 
dirigido por Ajax Camacho, 
para o streaming...

· ... Seu último trabalho 
na TV foi na novela de Wal-
cyr Carrasco, “O Outro Lado 
do Paraíso”.

· Na esteira do boom da 
série “Round 6”, a Netflix di-
vulgou a estreia de um novo 
seriado de terror direto da 
Coreia do Sul...

· ... “Profecia do Inferno”, 
do diretor Yeon Sang-ho, 
chega à plataforma no pró-
ximo dia 19.

· A Star+ está na expecta-
tiva da estreia de “Dopesick” 
na próxima sexta-feira...

· ... A série é baseada em 
fatos reais...

· ... Um preocupado médi-
co (Michael Keaton) perce-
be um aumento de pacien-
tes viciados em opioides, 
em sua maioria, trabalha-
dores desesperados.

· Ontem, aqui se lamen-
tou a ausência do SBT, rede, 
na cobertura da tragédia da 
cantora Marília Mendonça...

· ... Só cumpriu tabela no 
seu telejornal...

· ... Porém, com a equipe 
do “É Sábado”, o SBT – Bra-
sília, dentro das possibilida-
des, apresentou um traba-
lho dos mais dignos...

· ... Esbarrou em alguns 
problemas, como a falta de 
GCs, mas fez a sua parte...

· ... Destaque para a re-
pórter Ariany Rollim. Usou 
de simplicidade e foi efi-
ciente no improviso.

· De acordo com os dados 
do Kantar Ibope Media na 
Grande São Paulo, o “Per-
rengue”, na estreia, foi a 
segunda maior audiência 
da Band domingo. A primei-
ra foi a Fórmula 1, com 3,5 
pontos...

· ... Exibido das 19h54 às 
23h01, marcou 3,1 pontos 
de audiência, com share de 
4,9% e pico 4,1 pontos...

· ... O “Encrenca”, da Rede 
TV!, deu 2,2 pontos, share 
de 3,4 e pico de 2,9...

· ...A Band ficou 97% aci-
ma da média da faixa horá-
ria de exibição do “Perren-
gue” quando comparado 
com os domingos de janeiro 
a outubro. A Rede TV ficou 
48% abaixo.

C´est fini
A franquia de reality 

show Shore terá dois re-
presentantes no MTV EMA 
2021.

O brasileiro Ricardo 
Salusse (Rio Shore) e a 
mexicana Karime Pindter 
(Acapulco Shore) são 
presenças confirmadas na 
premiação que acontece 
neste domingo, direta-
mente da Hungria e será 
exibida a partir das 17h, na 
MTV Brasil.

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

Fórmula 1
A Band preparou uma série de ações para promover o Grande Prêmio São Paulo de 

F1, que acontece no dia 14  no Autódromo de Interlagos.
Quem passa pela Usina São Paulo, às margens do Rio Pinheiros, atravessa a ponte 

Engenheiro Ary Torres ou transita pelas Avenidas Bandeirantes e Nações Unidas, já se 
depara com uma réplica inspirada na McLaren de Ayrton Senna, que pesa mais de 200 
kg e está içada a 40 metros do chão por um guindaste.

Divulgação

Réplica da McLaren de Ayrton Senna

AMERICANA

O Fundo Social de 
Solidariedade de Ame-
ricana informou que a 
partir desta terça-feira 
(9) começará a trocar os 
ingressos para o 3º Mul-
ti Festival de Artes, que 
acontecerá nos dias 5, 
12 e 19 de dezembro, no 
Bosque das Nascentes, no 
bairro Antônio Zanaga.

A troca poderá ser rea-
lizada com um quilo de 
alimento não perecível 
ou um litro de leite, ou 
ainda um brinquedo 
novo. Cada troca será li-

mitada a cinco ingressos 
por pessoas para cada dia 
do festival.

O Fundo esclarece que 
os ingressos são limita-
dos e, para evitar filas, 
pede para que os inte-
ressados realizem a troca 
com antecedência.

A troca deve ser feita 
diretamente na sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade, das 9h às 16h, 
à Rua das Poncianas, nº 
930 B, no Jardim Glória.

Nos dias do evento os 
ingressos ainda poderão 
ser trocados na portaria 
do Festival a partir das 
13h, porém, os organi-

zadores lembram que a 
capacidade do público é 
limitada.

O evento permitirá 
apenas a entrada a maio-
res de 18, que devem 
apresentar a carteira de 
vacinação contra a Co-
vid-19 com todas as do-
ses recomendadas, ou 
menores, exclusivamen-
te se acompanhados dos 
pais ou responsável, com 
o esquema de vacinação 
completo.

Mais informações so-
bre o festival podem ser 
obtidas diretamente no 
site ww.multifestival-
deartes.com.br.

As entradas para o evento podem ser retiradas a partir 
de hoje com a entrega de 1kg de alimento ou brinquedo

Fundo Social começa 
troca de ingressos 
para festival de artes

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Divulgação

FUNDO SOCIAL | Troca pode ser feita na sede, a partir de hoje, das  9h às 16h 
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Sábado (6/11)              
17h – Corinthians 1 x 0 Fortaleza
19h – Internacional 1 x 0 Grêmio
21h – Fluminense 1 x 0 Sport 

Domingo (7/11)
16h – Santos 0 x 2 Palmeiras
16h – Atlético-MG 1 x 0 América
16h – RB Bragantino 0 x 2Atlhetico-PR

18h15 – Bahia 1 x 0 São Paulo
20h30 – Ceará 1 x 0 Cuiabá

Ontem (8/11)
20h – Chapecoense 2 X 2 Flamengo

Hoje (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 65 30 20 47 25
Palmeiras 55 30 17 47 12
Flamengo 54 29 16 54 26
Bragantino 49 31 12 47 12
Fortaleza 48 30 14 39 6
Corinthians 47 30 12 32 6
Internacional 44 30 11 38 7
Fluminense 42 30 11 29 -2
Cuiabá 39 31 8 28 -1
Ceará 39 30 8 28 -2
Athletico-PR 38 30 11 36 -3
América-MG 38 30 9 29 -2
Atlético-GO 37 29 9 24 -4
São Paulo 37 30 8 23 -5
Bahia 36 30 9 33 -6
Santos 35 30 8 26 -10
Sport 30 31 7 17 -11
Juventude 30 29 6 27 -9
Grêmio 26 29 7 25 -13
Chapecoense 15 31 1 26 -26

Time fica atrás apenas do Atlético-MG, que é líder e favorito ao título

Corinthians registra a 
2ª melhor campanha

Impulsionado pela 
retomada dos bons nú-
meros como mandante, 
com 100% de aproveita-
mento na Neo Química 
Arena desde o retorno 
do público aos estádios, 
o Corinthians conse-
guiu a segunda melhor 
campanha do Campeo-
nato Brasileiro nas últi-
mas dez rodadas, atrás 
apenas do Atlético-MG, 
líder da Série A e favori-
to ao título nacional.

O Corinthians con-
quistou 18 pontos em 
30 disputados, com cin-
co vitórias, três empa-
tes e duas derrotas no 
período. Foram 13 gols 
marcados e nove sofri-
dos. O time fez seis par-
tidas em casa, quatro 
delas com público nas 
arquibancadas, e teve 
um aproveitamento de 
89% dos pontos dispu-
tados ao vencer Palmei-
ras, Bahia, Fluminense 
e Fortaleza, além de 
empatar com o Améri-
ca-MG.

Longe de Itaquera, no 
entanto, o rendimento 
não foi bom. A equipe 

perdeu para o Sport e 
para o São Paulo, além 
de ter somado empates 
com o Red Bull Bragan-
tino e Internacional, 
dois de seus concor-
rentes por uma vaga na 
Copa Libertadores da 
próxima temporada. 

Fora de casa, o aprovei-
tamento foi de apenas 
16% dos pontos dispu-
tados.

Mesmo assim, consi-
derando todos os últi-
mos dez jogos de cada 
um dos participantes da 
Série A, o Corinthians 
teve o segundo melhor 
rendimento. O Atlético-
-MG, com 20 pontos em 
30 disputados, é o me-
lhor time do Brasileiro 
no recorte das dez últi-
mas rodadas.

Na próxima rodada, o 
Corinthians encara jus-
tamente o Atlético-MG, 

BRASILEIRO
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Rodrigo Coca/Agência Corinthians

GOL | Cantillo marca e comemora com Róger Guedes

GIRO POR AI

Copa Inver de Futebol fecha 
primeira rodada com goleadas

Seleção Brasileira de Master faz 
jogo beneficente em Hortolândia

A Copa Inver de Futebol começou, no último 
domingo (7), com goleada de três equipes dos 
grupos B, D e F. Organizada pela Secretaria de 
Esportes de Americana, o evento conta com a 
participação de 27 equipes, divididas em seis 
grupos de quatro ou três times.“A primeira 
rodada foi um sucesso, conseguimos entregar 
para as equipes aquilo a que nos propusemos, 
que é fazer um campeonato extremamente 
organizado’, avaliou a secretária de Esportes, 
Grasiele Agostinho Rezende da Silva. As goleadas 
ficaram por conta das equipes do Descubra F.C, 
que venceu o Maia E.C por 5 a 0; do Mirandolla 
F.C, que bateu o Fenix F.C por 7 a 1; e do Parque 
Gramado, que derrotou o Atlético Jardim dos 
Lírios por 6 a 2. A segunda rodada segue no 
próximo domingo, dia14, com mais 13 jogos. 
A decisão do título está prevista para 19 de 
dezembro.

Hortolândia recebe no dia 12 de dezembro a 
Seleção Brasileira de Master que enfrentará em 
partida amistosa a Seleção de Hortolândia de 
Master. A partida está marcada para acontecer 
no campo da Confibra, a partir das 10h. De 
acordo com o secretário municipal de Esportes, 
Wilson Amaral, os jogadores da Seleção 
Brasileira que estarão em Hortolândia ainda 
não foram definidos, mas o secretário destaca 
que estarão presentes diversos craques do 
passado que fizeram a diferença em grandes 
clubes de futebol no Brasil e no exterior. “A 
vinda da Seleção Brasileira de Master é sempre 
uma festa”, disse Wilson. O evento conta com o 
apoio da Prefeitura e da Associação de Atletas de 
Hortolândia. A secretaria pede a contribuição de 
1kg de alimento não perecível para cada torcedor 
que for acompanhar a partida. O alimento 
arrecadado será encaminhado para a campanha 
“Hortolândia Solidária”, promovida pelo Fundo 
Social, e destinado a famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

Rubens Chiri/saopaulonet

MÁ FASE | Contra o Bahia, domingo, o São Paulo ficou sem marcar gol pela 12ª vez

EM BAIXA

São Paulo tem 2º pior ataque
O São Paulo de 2021, 

mesmo com um elenco 
com nomes como Lucia-
no, Calleri e Emiliano Ri-
goni, tem o segundo pior 
ataque do Campeonato 
Brasileiro, com 23 gols 
anotados em 30 partidas.
Na noite de domingo (7), 
contra o Bahia, o time 
do Morumbi passou em 
branco pela 12ª vez nesta 
edição da Série A, o que 
significa que ele não ba-
lançou as redes adversá-
rias em 40% das partidas 
que disputou na principal 
competição do país.

Na Fonte Nova, duran-
te mais de 90 minutos de 
jogo, o São Paulo conse-
guiu finalizar em direção 
ao gol defendido por Da-
nilo Fernandes apenas 
três vezes.

O melhor momento 
da equipe na partida foi 
já nos minutos finais do 
confronto, quando Shay-
lon tentou bater colocado, 

de cobertura, dentro da 
área. A bola passou rente 
à trave, mas o goleiro do 
Bahia estava no lance. Foi 
pouco, e nem mesmo o 
técnico Rogério Ceni, que 
escalou o time com Rigo-
ni e Luciano à frente, num 
3-5-2, se esforçou em de-

fender a apresentação da 
equipe. O problema é que 
o desempenho no Nor-
deste ecoa a dificuldade 
ofensiva do São Paulo nes-
te Brasileiro.

O time tem o segundo 
pior ataque da competi-
ção, com uma média de 

apenas 0,77 gol por jogo. 
Os números apenas são 
melhores do que os do 
Sport, o primeiro dentro 
da zona de rebaixamento, 
que fez 17 gols em 31 ro-
dadas disputadas (média 
de 0,57 por partida). 

                                            | FOLHAPRESS

Em casa e com a 
volta da torcida, 

Timão teve 100% de 
aproveitamento

no Mineirão. O jogo 
acontecerá nesta quar-
ta-feira (10), às 19h (de 
Brasília), e pode colocar 

a equipe do Parque São 
Jorge pela primeira vez 
dentro do G-4 em caso 
de vitória diante do líder.
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Cesar Greco/Palmeiras

MARCA | Rony comemora seu gol contra o Santos no último domingo, na Vila Belmiro

REABILITAÇÃO

Depois de um mês, 
Rony voltou a marcar um 
gol na vitória do Palmei-
ras sobre o Santos por 2 a 
0 no domingo (7). Atuan-
do mais centralizado, 
tal como um camisa 9, o 
jogador fez uma grande 
partida na Vila Belmiro 
e também deu o passe 
para Raphael Veiga com-
pletar o placar.

Além do gol que foi 
validado, o atleta ainda 
teve outros dois anula-

dos. Com 39 minutos de 
jogo, ele girou e bateu 
de fora da área, no canto 
do goleiro do João Paulo, 
mas a arbitragem viu um 
toque no braço de Dudu 
no início da jogada. Logo 
em seguida, ainda na pri-
meira etapa, entrou so-
zinho no meio da zaga e 
abriu o placar os 43 após 
cruzamento de Veiga.

Na segunda etapa, ele 
recebeu sozinho de Scar-
pa, mas estava impedido 
e viu novamente o VAR 
entrar em ação. De todo 
modo, o atacante ainda 

teve tempo para retribuir 
o favor de Veiga e deixou 
o meia palmeirense sozi-

nho dentro da área para 
dar números finais ao 
confronto, aos 26.

A torcida do Palmeiras 
espera que o jogo seja 

um ponto de virada para 
o atacante na tempora-
da. Ele só tem três gols no 
Brasileiro. A última vez 
em que ele havia marca-
do foi na derrota para o 
América-MG, por 2 a 1, 
ainda pela 24ª rodada, no 
dia 6 de outubro.

Já o tempo sem dar 
uma assistência era bem 
maior: quase seis meses. 
A anterior foi também em 
uma vitória por 2 a 0 em 
clássico, entretanto con-
tra o Corinthians, ainda 
pela semifinal do Paulis-
ta, no dia 16 de maio.

Agora a comissão téc-
nica tem basicamente 
três semanas para elevar 
o jogo de Rony antes da 
grande decisão da Li-
bertadores contra o Fla-
mengo no próximo dia 
27, em Montevidéu, no 
Uruguai.

Grande nome da úl-
tima conquista, com 13 
participações em gols 
na edição de 2020, Rony 
claramente conta com 
a confiança do técni-
co Abel Ferreira para o 
confronto decisivo, seja 
como ponta, seja mais 

centralizado. O Rony não 
é o melhor centroavante 
do mundo e também não 
sou o melhor técnico, 
mas queremos melhorar 
a cada dia. Nos alimen-
tamos de muito trabalho, 
muitas renúncias e, claro, 
de vitórias”, comentou o 
treinado

O Palmeiras ainda deve 
ter mais cinco compro-
missos até a final da Li-
bertadores. O primeiro 
deles será já nesta quar-
ta-feira (10), às 20h30, 
contra o Atlético-GO no 
Allianz Parque.

Jogador que não marcava há um mês fez gol e deu 
assistência para outro no jogo de domingo fora de casa

Reação do Palmeiras 
depende da boa 
atuação de Rony

FOLHAPRESS
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Ivan Storti/Santos

CONTRA O PALMEIRAS  | Apesar da derrota, Santos conseguiu boas chances de ataques Lucas Figueiredo/CBF

PREPARAÇÃO | Philippe Coutinho treinou com a equipe 

BRASILEIRO

Santos segue fraco na defesa
Apesar de ter encer-

rado o clássico com o 
Palmeiras no domingo 
(7) derrotado por 2 a 0, 
com o rival ainda ten-
do dois gols anulados, o 
Santos conseguiu equi-
librar a maior parte dos 
números no confronto 
e também construiu 
oportunidades no ata-

que. A diferença a favor 
dos palmeirenses ficou 
justamente naquilo que 
é tido como caracterís-
tica primordial de Fábio 
Carille: a defesa.

Estatisticamente, San-
tos e Palmeiras ficaram 
muito próximos em di-
versos quesitos. Posse 
de bola foi 51% a 49% 
para o Palmeiras. Finali-
zações, 15 a 14. O Santos 
teve mais escanteios, 4 
a 2, e os times ficaram 
empatados em defesas 
de seus respectivos go-
leiros, com quatro para 
cada lado.

A discrepância morou 
mesmo nos desarmes: 
foram 19 do Palmeiras 
contra apenas 4 do San-
tos em 90 minutos. Este 
quesito, aliás, já demons-

tra ser um problema re-
corrente da equipe alvi-
negra neste Brasileiro.

Segundo dados do site 
Footstats, o Santos é o 
vice-lanterna em quan-
tidade de desarmes (361 
vezes), à frente apenas 
do Juventude (354), que, 
na ocasião da compa-
ração, tinha um jogo 
a menos na tabela. Ao 
mesmo tempo, é o nono 
time que mais foi de-
sarmado no Brasileiro 
(440).

Quanto ao Palmeiras, 
é o terceiro time com 

mais desarmes certos 
no campeonato (473 
vezes), atrás apenas de 
Flamengo (474) e Inter-
nacional (502). O San-
tos não venceu nenhum 
desses dois times. No 
primeiro turno, ele per-
deu por 4 a 0 para os ru-
bro-negros e empatou 
em 2 a 2 com o Inter. 
Ambos estão no cami-
nho santista nesta reta 
final do Brasileiro.

Outro número preo-
cupante para o Santos 
é o de perda de bola. No 
clássico na Vila Belmi-

ro, isso aconteceu 121 
vezes em desfavor dos 
santistas, contra 108 do 
Palmeiras. De acordo 
com o Footstats, o clube 
alvinegro é quem mais 
perde a bola na compe-
tição, com um total de 
882 vezes.

Em termos táticos, no 
clássico, o Santos man-
teve o mesmo 3-4-3 em 
que Carille vem apos-
tando nos últimos jogos. 
O esquema funcionou 
bem nas vitórias contra 
o Athletico-PR e Flumi-
nense.           | FOLHAPRESS

Peixe fez apenas 4 
desarmes contra 19 

do Palmeiras no jogo 
de domingo

Comissão técnica 
tem 3 semanas para 

preparar o jogador 
para a Libertadores

COPA 2022

Seleção está prestes 
a conseguir vaga

Líder das Eliminatórias 
Sul-Americanas e prestes 
a garantir a classificação 
para a Copa do Mundo 
de 2022, no Qatar, a se-
leção brasileira enfrenta 
a Colômbia na quinta-
-feira (11), às 21h30, na 
Neo Química Arena, em 
São Paulo. Na terça-feira 
(16), a partir das 20h30, a 
equipe de Tite visita a Ar-
gentina, em San Juan. 

Na última rodada tri-
pla, em outubro, a se-
leção venceu o Uruguai 
por 4 a 1, em Manaus, 
com um ótimo desempe-
nho em campo depois de 
atuações sem destaque 
contra a Venezuela (vitó-
ria do Brasil por 3 a 1) e 
a Colômbia (empate sem 
gols).

Sem ter feito ainda a 
primeira partida contra 
a Argentina nas Elimina-
tórias, suspensa depois 
que a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) e a Polícia Federal 
entrarem em campo na 
Arena Corinthians em ra-
zão do descumprimento 
de regras sanitárias pelos 
jogadores visitantes, a se-
leção de Tite reencontrará 
a rival pelo returno do tor-
neio -o jogo interrompido 
ainda depende da Fifa 
para ser realizado ou não. 
Em 11 jogos disputados 
na competição, a seleção 
brasileira alcançou 10 vi-
tórias e somou 31 pontos, 
seguida pela Argentina, 
com 25, e Equador, com 
17.                       | FOLHAPRESS
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Organizada pela Academia Rimini, competição reuniu 215 duplas da cidade e região, que disputaram 8 categorias

Americana sedia torneio de beach tennis
COMPETIÇÃO

Americana recebeu 
entre os últimos dias 5 
e 7 a primeira edição 
do Torneio Beach Ten-
nis da Academia Rimini. 
Ao todo, participaram 
do evento 215 duplas de 
cidades da região, que 
disputaram em oito cate-
gorias (iniciante mascu-
lina, iniciante feminina, 
masculina B, masculina 
C, feminina C, mista ini-
ciante, mista B e mista C).  
O torneio aconteceu na 
arena de beach tennis da 
Academia Rimini, na es-
quina das ruas Suriname 
e Guatemala, no bairro 
Frezzarin.

Os campeões foram 
premiados com troféus 
e kits exclusivos de uma 
cervejaria. O evento foi 
aberto a todas as idades.

De acordo com uma 
das organizadoras do 
torneio, Fernanda Paiuta, 
esse foi o segundo evento 
esportivo promovido pela 

DA REDAÇÃO
AMERICANA

BEACH TENIS | Os jogos rolaram na arena da Academia Rimini entre sexta e domingo

• Feminina C
Campeãs: Giovanna Campana / Júlia Trevizam 
Campana Romi
Vices: Karen Ballan Sega / Maria Victoria Luchiari 
Pisoni Romi Zanaga

• Feminina Iniciante
Campeãs: Laura Roim Cippola / Nathália Caixeta
Vices: Beatriz Gutierres / Thaila Rubly

• Masculina B
Campeões: Caio Gazoli / Henrique Gusmini
Vices: Felipe Jensen Campos / Sandro Nishime

• Masculina C
Campeões: Henrique Gusmini / Henrique Suzigan
Vices: Enrico Giannetti / Victor Nicoletti

• Masculina Iniciante
Campeões: Leonardo Matsui / Murilo Giordano
Vices: Guilherme Durães / Neto Stradiotto

• Mista B
Campeões: Giovanna Pompermayer / Samuel 
Souza
Vices: Giovanna Campana / Henrique Defavari

• Mista C
Campeões: Jean Marcelo Gazoli / Maria Victoria 
Luchiari Pisoni Romi Zanaga
Vices: Ana Laura Pisoni Belluci / Gustavo Kalache

• Mista Iniciante
Campeões: Estevan Rabello / Thais Godoi
Vices: Marcel Ferreira / Vitoria Argentin

OS GANHADORES

Fotos: Divulgação

MISTA C | Campeões Jean Gazoli e Maria Victoria Zanaga

academia desde a inau-
guração, em julho deste 
ano, e aconteceu em par-
ceria com o realizador do 
Torneio de Raquetinha, 
Joel Olla Júnior. “Em ju-
lho recebemos na arena 
da academia uma das 
etapas paulista de bea-
ch tennis e, na ocasião, 

Joel e eu combinamos de 
realizar esse torneio que 
aconteceu agora”, expli-
ca Fernanda. De acordo 
com ela, uma nova edi-
ção do evento está pro-
gramada para o dia 10 de 
dezembro. “A intenção é 
realizarmos torneios des-
se tipo a cada dois ou três 

meses. O próximo terá ca-
ráter beneficente.”

Fernanda acredita que 
o número de participan-
tes tende a aumentar, por 
conta da popularização 
do esporte durante o úl-
timo ano. “Tivemos jogos 
entre crianças e adultos, 
como um casal de irmãos 

de 11 anos disputando 
contra adultos na mista 
iniciante. O esporte teve 
um boom no país porque 
une famílias”, diz a orga-
nizadora.

O beach tennis, ou tê-
nis de praia, é praticado 
desde a década de 1980 e 
agora ganha adeptos em 

cidades não litorâneas, 
onde as quadras de areia 
têm se multiplicado. 

No início do mês pas-
sado, o Brasil derrotou a 
Itália e conquistou o te-
tracampeonato na Copa 
do Mundo de Beach Ten-
nis, realizada no Rio de 
Janeiro.

SANTA BÁRBARA

Ex-tenista ensina técnicas 
para aprimoramento de jogo

O ex-tenista Carlos Kir-
mayr, considerado um 
dos maiores tenistas bra-
sileiros, promoveu no 
último fim de semana e 
evento Clínica de Tênis, 
na Winner Academia de 
Tênis, em Santa Bárbara 
d’ Oeste.

O evento consiste em 
aulas e treinamentos 
para desenvolver e me-
lhorar a performance 
de jogadores. Conceitos 
foram transmitidos aos 
atletas em aspectos táti-
cos, técnicos e psicológi-
cos através de palestras 
e atividades na quadra 
para aprimorar o jogo.

Divulgação

NA ACADEMIA | Ricardo Cândido e Carlos Kyrmair (à dir.)

Na sexta-feira (5), ocor-
reu o jogo de exibição 
com comentários de Car-
los Kirmayr. No sábado 
(6), a clínica aconteceu 
das 9h às 12h e das 14h 
às 17h. O domingo (7) foi 

marcado por mais ativi-
dades técnicas, das 9h às 
12h.

O ex-tenista foi recebi-
do pelo proprietário da 
Winner Academia, Ricar-
do Candido.      | DA REDAÇÃO
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