
Proposta aprovada na Câmara, de autoria de vereador e médico acusado de apresentar atestado e ir para festa, 
é sancionada pelo prefeito de Americana e busca dar maior transparência após denúncias de irregularidades P4

Lei agora obriga divulgação da 
escala de médicos na rede pública

Missão: fugir
da confusão

São Paulo visita o Fortaleza 
em busca de uma vitória 
para se distanciar do Z4
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A HISTÓRIA EM POSTAIS | Fotos de pontos turísticos de Santa Bárbara d’Oeste estampam a coleção de postais assinados pela artista visual 
Rosy Jesus Vaz e com roteiro histórico escrito por João Marcelo Hansser no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”. A visitação 
gratuita pode ser feita até o dia 19 de novembro, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Com imagens da Usina Santa Bárbara, da 
Igreja Matriz Santa Bárbara, da Estação Cultural, do bairro rural Santo do Sapezeiro, de parques, entre outros espaços, o projeto tem a intenção de 
resgatar a cultura de memória da cidade por meio de cartões-postais. P12

Ação do MPT 
cobra prédio 
acessível em 
Sumaré

Cidades05

Cidades06

Policiais militares pren-
deram na segunda-feira (8) 
um rapaz de 22 anos que 
desobedeceu uma ordem de 
parada durante uma aborda-
gem e, na fuga, causou um 
acidente no Jardim Progres-
so, em Sumaré. Ele ainda 
agrediu um policial e tentou 
desarmá-lo. O rapaz matou 
um cachorro após o veículo 
invadir uma residência. Ele 
portava cocaína.

Rapaz é preso
após matar cão
e agredir PM

VEREADORA | Paolla Miguel, do PT, foi chamada de “preta lixo” durante discurso na Câmara de Campinas 

Apesar de o índice pluviométrico de outubro ter sido maior 
do que a média histórica para o mês, o acumulado anual per-
manece abaixo da média, o que mantém em situação preocu-
pante os níveis dos reservatórios que abastecem a região.

Outubro tem chuvas acima da 
média, mas ainda insuficientes

Cidades03

Câmara apura 
ataque verbal
racista contra
vereadora

Cidades03

STF vai barrar
pagamentos 
do ‘orçamento 
secreto’

Brasil + Mundo08

Câmara de Campinas  / Divulgação
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Fonte: CPTEC | Unicamp

25°

17°
Predomínio 
de sol

CLIMA NA RMC

Nunca vi um 
esquema 
nesse volume 
de recursos

ALESSANDRO MOLON 
Líder da oposição na Câmara 
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TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Luana Baumann Rossi
Faleceu aos 46 anos. Era casada com Pablo Rogério Rossi, 

deixando a filha Luísa. Foi sepultada ontem, no Cemitério da Paz. 
(Funerária Araújo-Orsola)

SOLIDARIEDADE |  Mais 48 bolsas de sangue foram coletadas ontem, na última 
campanha do ano, em parceria da Prefeitura de Santa Bárbara e Lions Clube.

IMAGEM DO DIA

Os novos desafios da educação A insanidade agrícola

Com o retorno das aulas 
presenciais, a comunidade 
educacional tem consciên-
cia de que o período em 
que o processo de ensino e 
aprendizagem foi mediado 
por tecnologia possui pon-
tos positivos e negativos. 
Muitas experiências exi-
tosas trazidas pela tecno-
logia serão naturalmente 
incorporadas na nova di-
dática utilizada na sala de 
aula presencial. O reinven-
tar da educação se mostrou 
criativo e superou grandes 
obstáculos.

A saúde mental de alu-
nos e professores sem dú-
vida é uma das principais 
preocupações em nossos 
dias. Além disso, é preciso 
lidar e tentar minimizar os 
impactos do distanciamen-
to social e escolar e tam-
bém do retorno às aulas. 
No caso das crianças, será 
necessário trabalhar a par-
te emocional daquelas que 
viveram esse período em 
famílias com conflitos.

Os professores devem 
trabalhar nos alunos a sen-
sação de pertencimento 
à escola e à comunidade, 
aproveitando a motivação 
de cada um sobre os inte-
resses que já existiam e des-
pertando neles a curiosida-
de para desenvolverem sua 
paixão e propósito.

O governo de um país 
tem grande poder para 
definir os rumos do futu-
ro, para o bem ou para o 
mal. Os países mais ricos, 
que têm os maiores PIB 
per capita, não investiram 
somente em Educação, 
mas em Ciência e Tec-
nologia principalmen-
te. Já os países pobres... 
Não podemos esquecer 
o exemplo de Trofim Ly-
senko, que foi o cientista 
que comandava a Ciência 
Agrícola na União Soviéti-
ca, amigo de Stalin, e que 
considerava a Genética 
de Mendel como ideário 
católico e a Evolução de 
Darwin como ideologia 
capitalista. Essa visão tor-
ta levou a agricultura dos 
soviéticos ao desastre e 
dependência ao trigo nor-
te-americano.

Essa mesma visão in-
sensata e insana fez o go-
verno federal cortar 93% 
da verba para pesquisa 
em mudanças climáticas 
segundo dados levanta-
dos pela BBC News Brasil. 
E, agora, quer tirar o méri-
to de cientista quem tem.

Entre janeiro de 2016 e 
dezembro de 2018, os in-
vestimentos para estudos 
e projetos de mitigação e 
adaptação às mudanças 
climáticas foram de R$ 
31,1 milhões, já nos três 
anos seguintes, o governo 
federal investiu apenas R$ 
2,1 milhões. Mas a estultí-
cia não começou neste go-
verno: em 2016, o governo 
gastou R$ 20,7 milhões, 
no ano seguinte, caiu para 
R$ 8,4 milhões e, em 2018, 
somente a R$ 2 milhões. 
Em 2019, o governo inves-
tiu R$ 1 milhão, em 2020, 
R$ 659 mil e neste ano, 
até outubro, foram gastos 
R$ 426 mil. Essa consta-

PRISCILLA BONINI RIBEIRO MARIO EUGENIO SATURNO
EDUCADORA, PESQUISADORA E 
MESTRE EM EDUCAÇÃO

TECNOLOGISTA SÊNIOR 
DO INPE

As dificuldades do ensi-
no público para se adequar 
às necessidades de alunos e 
professores durante a pan-
demia foram muito maio-
res que na rede privada. A 
burocracia e a dimensão 
física das redes públicas 
foram os principais fato-
res que contribuíram para 
agravar essas dificuldades.

Enquanto as instituições 
privadas focaram suas 
ações na aquisição de equi-
pamentos para o uso de 
plataformas de aula online 
e desenvolvimento de suas 
equipes escolares para o 

ensino remoto, as públicas, 
na sua maioria, se viram 
obrigadas a paralisar suas 
atividades por falta de re-
cursos. Em maio deste ano, 
com 100 dias letivos, as re-
des privadas de todos os 
estados já contavam com o 
ensino híbrido (presencial 
e remoto). As escolas públi-
cas, por outro lado, estavam 
vetadas por não garantirem 
as condições ideais de in-
fraestrutura para abrirem 
em segurança. 

Além disso, a maioria 
dos estudantes da rede 
pública precisa conciliar 
trabalho e estudo. Mui-
tos deles, por não terem 
perspectiva de um futuro 
melhor, ou deixam de se 
esforçar ou abandonam 
os estudos. Realidade bem 
diferente do aluno de insti-

tuição particular, que tem 
todo o apoio e recursos 
para trilhar seu caminho 
rumo à universidade. 

Soma-se a isso a falta de 
incentivo e de infraestrutu-
ra de qualidade no ensino 
público, o que faz com que 
professores e coordena-
dores sejam vistos de uma 
ótica negativa. Uma pes-
quisa feita recentemente 
pelo IBGE revelou que 48% 
dos professores não reco-
mendam a profissão para 
outras pessoas, sendo os 
principais motivos a baixa 
remuneração e a não valo-
rização da profissão.

Apesar desses entraves, 
neste momento em que a 
pandemia vem desacele-
rando rapidamente, existe 
uma expectativa muito 
grande de que a tecnologia 
e os professores sejam os 
impulsionadores dessa ár-
dua tarefa de recompor as 
perdas educacionais. 

No entanto, mais impor-
tante do que o uso da tec-
nologia é o papel do pro-
fessor, que é o mediador de 
toda a aprendizagem. Sua 
atuação é imprescindível, 
pois é ele quem traz o afeto 
e a humanidade ao proces-
so. Ao usar a tecnologia de 
forma assertiva, o profissio-
nal deverá conduzir todo o 
processo focando nas rela-
ções humanas.

Para que haja um ensi-
no consistente, expressivo, 
associado à aprendizagem 
significativa e à ampliação 
do repertório do aluno, 
caberá ao professor, com 
apoio dos gestores educa-
cionais, oferecer vivências 
que possibilitarão a am-
pliação da qualidade do 
ensino.

A tecnologia foi 
fundamental para 

levar a escola para a 
casa dos alunos

tação demonstra a igno-
rância das autoridades, 
principalmente porque os 
países dependentes da ex-
portação de commodities 
agrícola, como é o caso 
do Brasil, estão vulnerá-
veis aos eventos extremos 
das mudanças climáti-
cas, como por exemplo, 
as alterações do regime 
de chuvas e ventos, que 
podem resultar em secas 
prolongadas e, ainda, on-
das de frio e de calor mais 
frequentes.

Inacreditavelmente, o 
governo federal ignora 
o Projeto Amazônia 4.0, 
com opções de produtos 
com alto valor agregado, 
mas incentiva o desmata-
mento para plantio de soja 
ou capim. Sem esquecer 
que as árvores centená-
rias são responsáveis pe-
los rios aéreos que irrigam 
do Centro-Oeste ao Sul do 
país. No início deste mês 
de novembro, aconteceu 
a COP26, a Conferência 
do Clima da ONU, em 
Glasgow, no Reino Uni-
do. Ali, representantes de 
mais de cem países, entre 
eles China e Brasil, assi-
naram um acordo para 
proteger florestas com a 
meta de zerar o desma-
tamento no mundo até 
2030. O Brasil aumentou a 
meta de redução de gases 
de 43% para 50% até 2030 
e se comprometeu em an-
tecipar o fim do desmata-
mento ilegal de 2030 para 
2028.

O Brasil estava dimi-
nuindo o desmatamento, 
mas em 2019 e 2020, hou-
ve um salto assustador, a 
tal boiada que o ex-minis-
tro Salles queria. O avanço 
do desmatamento e dos 
incêndios florestais nes-
ses dois anos despertaram 
reações de organizações 
não governamentais e de 
chefes de estado estran-
geiros. A Ciência não tem 
ideologia, tem a pesquisa 
que nos prepararia para 
enfrentar os eventos cli-
máticos extremos e a ig-
norância que vai destruir 
nosso país como destruiu 
a agricultura soviética! 
Correto congressistas?
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CRISE HÍDRICA

Apesar de o índice plu-
viométrico de outubro ter 
sido maior do que a mé-
dia histórica para o mês, 
o acumulado anual per-
manece abaixo da média. 
Os dados são da Sabesp 
(Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado 
de São Paulo), do Daee 
(Departamento de Águas 
e Energia Elétrica do Es-
tado de São Paulo) e do 
Consórcio PCJ (Consórcio 
Intermunicipal das Ba-
cias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí).

De acordo com a Sa-
besp (Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo), no 
mês de outubro o nível 
de chuvas registrado no 
Sistema Cantareira (con-
junto de reservatórios na 
região de Nazaré Paulis-
ta, que abastece a Gran-
de São Paulo e parte dos 
mananciais da região de 

Campinas) foi de 166 mm, 
bem acima da média his-
tórica para o período, que 
é de 122,3 mm. Até o final 
da tarde desta terça-fei-
ra (9), o sistema possuía 
volume útil aproximado 
de 275 milhões de metros 
cúbicos, o que representa 
28% do total (981 milhões 
de metros cúbicos).

Toda área das Bacias 
PCJ teve índice pluvio-
métrico acima da média 
histórica para o mês de 
outubro, contudo, a chu-
va acumulada no ano 
(janeiro a outubro) ficou 
17% abaixo da média his-
tórica para o período.

Segundo os técnicos do 
Consórcio PCJ, a avalia-
ção da situação atual ain-
da é preocupante pois, as 
vazões médias registradas 
nos rios das Bacias PCJ no 
mês de outubro ficaram 
abaixo da média histórica 
para o mês, mesmo com 
um volume de chuvas 
acima da média.

“As chuvas do último 

mês não foram suficien-
tes para a normalização 
dos níveis dos reserva-
tórios” afirma em nota o 
Consórcio PCJ.

A orientação da asso-
ciação aos municípios 
que fazem consorciados 
é manter ouso racional 
de água, além de reali-
zar obras e ações para 
ampliar a capacidade de 
contingenciamento da 
escassez hídrica e de uma 
possível nova crise hídri-
ca, como a implantação 
de piscinões ecológicos 
em áreas urbanas e bacias 
de retenção em zonas ru-
rais, construção de reser-
vatórios de água bruta e 
tratada, combate às per-
das nos serviços de abas-
tecimento e campanhas 
de sensibilização sobre o 
uso da água.

SEM RISCO
Consultados, os DAEs 

(Departamentos de Água 
e Esgoto) de Americana e 
Santa Bárbara d’Oeste e as 

Mês tem bom volume pluviométrico, porém acumulado 
do ano ainda está abaixo da média nos reservatórios

Outubro fecha com chuva 
acima da média, mas 
situação ainda preocupa

RENATO PEREIRA
REGIÃO

concessionárias que admi-
nistram o abastecimento 
em Hortolândia e Sumaré, 
Sabesp e BRK Ambiental, 
respectivamente, afirmam 
que ainda não há risco de 
desabastecimento.

“As chuvas melhoraram 
um pouco o nível do rio, 
mas ainda há bastante 
matéria orgânica no Pi-
racicaba. Em novembro, 
a expectativa é de que 
haja aumento significati-
vo de chuvas e, por con-
sequência, dos níveis do 
rio. Portanto houve uma 
melhora, mas ainda pe-
quena”, informou o DAE 
de Americana.

Já o departamento de 
Santa Bárbara diz que o 
nível atual é de 58% do 

volume reservado. A au-
tarquia afirma ainda que 
aguarda por novas pre-
cipitações e monitora os 
mananciais diretamente.

“Embora outubro te-
nha apresentado um ín-
dice pluviométrico alto, 
vale destacar que o acu-
mulado anual permanece 
baixo, sendo, até agora, o 
menor volume acumula-
do de chuvas no ano des-
de 2014, data da crise hí-
drica no Sudeste”, destaca 
a BRK Ambiental.

Já a Sabesp diz que, ape-
sar de não haver risco de 
desabastecimento neste 
momento, a companhia 
reforça a necessidade do 
uso consciente da água. 
“A projeção aponta níveis 

satisfatórios dos reserva-
tórios com as perspec-
tivas de chuvas do final 
da primavera e início do 
verão, quando a situação 
será reavaliada. A Com-
panhia vem realizando 
nos últimos anos ações 
que dão mais segurança 
hídrica, como a amplia-
ção da infraestrutura, in-
tegração e transferência 
entre sistemas, além de 
campanhas para o consu-
mo consciente”, informa.  

Dados do Inpe (Insti-
tuto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais) apontam 
que a previsão é de que 
volte a chover na região 
durante o feriado pro-
longado, entre sábado 
(13) e terça-feira (16).

Arquivo/TodoDia Imagem

CANTAREIRA | Nível dos reservatórios estava em 28% nesta terça, segundo a Sabesp

CAMPINAS

Câmara apura ataque racista contra vereadora

A Câmara de Campinas 
vai investigar ataques ver-
bais com injurias raciais 
sofridos pela vereadora 
Paolla Miguel, do PT, na 
sessão que ocorreu na noi-
te desta segunda-feira (8).  
A vereadora discursava na 
tribuna do plenário sobre a 
importância do Conselho 
de Desenvolvimento e Par-
ticipação da Comunidade 
Negra, projeto enviado à 
Câmara pela prefeitura da 
cidade, quando os insul-
tos começaram, vindos da 
plateia. Ela foi chamada de 
“preta lixo”.

Paolla Miguel diz que 
já tinha subido à tribuna 
outras duas vezes duran-
te a sessão para falar so-
bre outros temas e que já 
vinha sendo hostilizada 
com ataques de cunho 
político. “Aí, quando subi 
para falar do Conselho, 
comecei a ouvir as pes-
soas falando que era “mi-

mimi”. Depois, ao fun-
do, comecei a perceber 
outras declarações mais 
agressivas. Ouvi primeiro 
“lixo”, mas depois ouvi ni-
tidamente o ‘preta lixo’”, 
afirma a vereadora.

As ofensas também fo-
ram percebidas por ou-
tros vereadores, que co-
municaram a situação ao 
presidente da casa, o ve-
reador Zé Carlos, do PSB.

Segundo a vereadora, o 
presidente imediatamen-
te repreendeu a plateia 
afirmando que “aquele 
tipo de atitude não ia ser 
tolerada”, mas as ofensas 
prosseguiram.

Paolla conta que re-
cebeu apoio de colegas 
para terminar sua fala 
e que ainda aproveitou 
o momento para res-
ponder aos ataques. 
“Eles começaram a gri-
tar ‘liberdade de expres-
são’ e eu fiz questão de 
dizer que os crimes de 
racismo e injúria racial 
não são liberdade de ex-

pressão. São dois crimes 
que inclusive não pres-
crevem e que o crime de 
racismo é inafiançável”, 
diz a vereadora.

Segundo o presidente 

da Câmara, providências 
foram tomadas imediata-
mente para identificar e 
punir os responsáveis.

“Imediatamente soli-
citei que nos fossem en-

viadas as imagens da TV 
Câmara para que a gente 
possa verificar e identifi-
car as pessoas que come-
teram esse ato de racismo 
contra a vereadora”.

O presidente diz ain-
da que diversos tipos 
de xingamentos foram 
ditos pelo público a ou-
tros parlamentares e que 
muitos dos presentes não 
obedeceram à obrigato-
riedade do uso de másca-
ra dentro da Casa.

“Tudo é anotado, o 
nome, o documento de 
todos que entram na Câ-
mara. Temos tudo isso em 
mãos. Assim que forem 
identificadas, além das 
providências no campo 
judicial, essas pessoas fi-
carão terminantemente 
proibidas de adentrar ao 
plenário da Câmara”, afir-
ma Zé Carlos.

A vereadora Paolla Mi-
guel esteve na delegacia 
na manhã desta terça-fei-
ra (9) para registrar um 
Boletim de Ocorrência.

Imagens da TV Câmara 
do exato momento em 
que as injúrias teriam 
sido proferidas foram en-
tregues às autoridades, 
mas imagens da sessão 
completa também serão 
anexadas ao caso.

Alguns vereadores fo-
ram com Paolla Miguel 
à delegacia para prestar 
depoimento como teste-
munhas, mas apenas ela 
foi ouvida.

Para ela, é significati-
vo que as ofensas ocor-
ram durante a discus-
são do projeto sobre o 
Conselho de Desenvol-
vimento e Participação 
da Comunidade Negra e 
no mês do Dia da Cons-
ciência Negra.

“Essa situação só re-
força o quanto esse tema 
ainda precisa ser debati-
do e o quanto são impor-
tantes projetos como esse 
do Conselho para que a 
gente consiga combater 
todo e qualquer tipo de 
violência”.

MARIANE RIBEIRO
FOLHAPRESS

PAOLLA MIGUEL | Vereadora foi chamada de “preta lixo” 

Câmara de Campinas | Divulgação
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RACISMO, NÃO

RACISMO, NÃO (3)

DENÚNCIA “FALSA” EM SB

PLANO DIRETOR

PLANO DIRETOR (2)

RACISMO, NÃO (2)

A denúncia de que a vereadora Paolla Miguel, do PT de 
Campinas, sofreu um ataque racista em pleno discurso 
no Legislativo na última segunda-feira (8) gerou repúdio 
ontem em toda a região. Vários vereadores, e presiden-
tes de Câmaras, emitiram notas com duras críticas ao 
episódio no qual a vereadora foi chamada de “preta 
lixo” por grupos contrários à vacina contra Covid-19 que 
protestavam no Legislativo na segunda. O presidente da 
Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, 
o “Pelé” (PSDB), disse que  “em uma sociedade onde se 
fala tanto em empatia, ainda existe racismo. Enquanto 
alguns lutam pela paz, outros são incapazes de ter, no 
mínimo, respeito por quem está perto”.

O presidente da Câmara de Santa Bárbara, Joel Cardoso, o 
Joel do Gás (PV), também anunciou ontem a publicação 
de uma nota de repúdio pelo ato de racismo praticado por 
manifestantes contra a vereadora Paolla Miguel (PT), em 
Campinas. “Fica aqui a nossa indignação. Esse tipo de coisa 
não pode acontecer no país. Eu gostaria de contar com a 
assinatura de todos os vereadores. Independentemente de 
questões partidárias”, disse. Ele afirmou ainda que pediria o 
reposicionamento das câmeras do plenário de Santa Bárbara 
para coibir eventual tipo de ação semelhante na Casa.

Por falar em Joel do Gás, o presidente da Câmara barbarense 
usou a tribuna nesta terça-feira para falar sobre a denúncia 
feita ao MPT (Ministério Público do Trabalho) sobre possíveis 
irregularidades na adoção de medidas de segurança contra 
a Covid-19. “Eu posso garantir que é uma denúncia falsa. A 
Câmara cumpriu com todos os protocolos sanitários”, afirmou. 
Ele disse ainda que, se necessário, acompanhará os assessores 
jurídicos da Casa na entrega de documentos que comprovem 
que está tudo  em ordem. “Esse é o papel do MPT, mas é 
preciso apurar. A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste está em 
ordem”, disse. Na última sexta-feira (5), o TODODIA publicou 
matéria sobre a abertura de inquérito pelo MPT para apurar as 
denúncias citadas pelo vereador.

Começam nesta quarta-feira (10) as audiências públicas do 
processo de elaboração do Plano Diretor Sustentável de Nova 
Odessa, dando início à primeira fase da revisão. As reuniões 
desta quarta acontecerão às 15h, na Câmara, e depois às 19h, 
na ETEC (Escola Técnica Estadual), no Jardim Alvorada. As 
reuniões seguintes já serão amanhã (11), às 19h, no Ginásio do 
Jardim Santa Luiza (na Rua Batista Boldrini, s/nº), e no dia 12, 
às 19h, no Auditório do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 
777). A participação é aberta.

Nomeada de “O que é o Plano Diretor?”, esta primeira fase 
de audiências em Nova Odessa consiste em quatro reuniões, 
entres os dias 10 e 12 de novembro e abertas para toda a 
população, que está convidada a participar e debater os 
problemas da cidade, além de apresentar sugestões de 
melhorias para o desenvolvimento e melhoria da infraestru-
tura do município. O cronograma como um todo prevê quatro 
etapas, que devem durar ao menos 7 meses. Cada etapa será 
informada à comunidade através dos canais de comunicação 
da prefeitura e da imprensa. A peça está disponível para 
acesso da população em http://www.novaodessa.sp.gov.br/
plano-diretor/index.html.

Willian Souza, presidente 
da Câmara de Sumaré, 
também emitiu nota re-
pudiando o ataque contra 
Paolla Miguel. “Todo ato 
racista deve ser repudiado 
com veemência. Só assim 
poderemos caminhar para 
construir uma sociedade 
mais justa, igualitária e 
balizada nos mais caros 
princípios da democracia”, 
disse Souza.   

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Prefeito sanciona projeto de autoria do vereador Dr. Daniel Martins (PDT)

Divulgação da escala 
dos médicos agora é lei

Publicada ontem no 
Diário Oficial, a nova lei 
que obriga a divulgação 
pública das escalas de 
trabalho de médicos que 
atuam na rede pública de 
saúde do município passa 
a valer em Americana.

O projeto, aprovado 
pelo Legislativo e sancio-
nado pelo prefeito Chico 
Sardelli (PV), foi proposto 
pelo vereador e médico 
Daniel Martins Cardoso 
(PDT) – que, coincidente-
mente, teve seu nome no 
noticiário nesta segunda-
-feira (8),  por ter apresen-
tado atestado médico no 
HM (Hospital Municipal), 
onde trabalha como con-
cursado, e ter viajado nos 
dias sequentes para uma 
festa de aniversário em 
Caldas Novas (GO), junto 
com sua esposa, Adriana 
Polito Cardoso, médica 
no HM, e que também 
apresentou atestado mé-
dico no final de semana 
da viagem.

Pela nova lei, a divul-
gação da escala dos mé-
dicos deve ser feita pelo 
Portal da Transparência 
do município, ou seja, via 
internet, “de livre acesso à 
consulta, e elaborada de 
forma clara, objetiva, e em 
linguagem de fácil com-
preensão”.

As escalas devem de-
talhar o nome do pro-
fissional, a jornada de 
trabalho semanal, o local 
de prestação do serviço, 
o horário de prestação do 
serviço, órgão ou setor de 
lotação, identificação de 
seu diretor ou coordena-
dor responsável, e iden-
tificação do responsável 
pelo controle de presença 
junto ao setor de Recur-
sos Humanos.

A publicação deve ser 
atualizada sempre que 
ocorrerem alterações, 
com comunicação da au-
sência do servidor ou con-
tratado devido a férias, 
licenças, afastamentos ou 
outras ausências com pre-
visão legal.

Em julho deste ano, e 
mais recentemente em 
outubro, o vereador Gual-
ter Amado (Republicanos) 
denunciou em suas re-
des sociais casos de mé-
dicos da rede municipal 
acusados de bater ponto 
em unidades públicas de 
saúde e irem trabalhar, no 
mesmo horário, em con-
sultórios particulares.

A Secretaria de Saúde 
abriu apuração interna 
sobre as denúncias.

ATESTADOS
O vereador Dr. Daniel e 

a esposa, a pediatra Adria-
na Carina Polito Cardo-
so, que é ex-diretora do 
HM, se pronunciaram por 
meio de nota emitida às 
22h40 de segunda-feira 
(8), diante da foto posta-
da pela deputada federal 

Magda Mofatto (PL) com 
ambos em seu aniversário 
em Caldas Novas (GO).

A festa foi em 30 de ou-
tubro, e o atestado médico 
apresentado por Dr. Da-
niel no HM tem data de 
sexta-feira, dia 29 de outu-
bro, e o da esposa, dia 28 
de outubro. O feriado pro-
longado de Finados foi em 
1 e 2 de novembro.

De acordo com a pre-
feitura, a ausência dos 
profissionais no plantão 
do HM acarretou desas-
sistência no hospital, com 
grande fluxo de pacientes 
no período.

A Secretaria da Saúde 
informou que vai apurar a 
veracidade dos atestados 
apresentados e eventuais 
medidas cabíveis serão 
tomadas.

O Executivo também in-
formou que o CID (Código 
Internacional de Doenças) 
do atestado apresentado 
por Dr. Daniel, válido por 
5 dias, se referia a luxação, 
entorse ou distensão em 
articulações e ligamentos 
do tornozelo e pé.

Os da esposa estavam 

relacionados a diarreia e 
dor articular, válidos por 
dois dias.

Por meio da nota, o 
casal informou que os 
atestados médicos são 
verídicos, assinados e ca-
rimbados por profissional 
médico e que, por lei, os 
documentos deveriam ser 
mantidos em sigilo.

Explicam que o verea-
dor se lesionou após tro-
peçar em seu cachorro e 
que Adriana teve proble-
mas gastrointestinais.

Em relação à viagem 
a Caldas Novas, ambos 
justificam que “a partici-
pação em evento social 
aconteceu em data dis-
tinta aos atestados apre-
sentados, e em dia em que 
ambos não estavam em 
escala de trabalho”.

Também argumentam 
que o caso se trata de 
tentativa de perseguição 
e retaliação devido às de-
núncias feitas por ambos 
a respeito de problemas 
da saúde pública de Ame-
ricana, e que irão acionar 
a Justiça por exposição in-
devida de dados pessoais. 

AMERICANA

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

DR. DANIEL | Lei de autoria do vereador prevê divulgação de escalas de médicos na web

Divulgação

Dr. Daniel questiona jornada de médicos do HM
A Câmara de America-

na informou na manhã 
de segunda-feira que o 
vereador Dr. Daniel (PDT) 
protocolou dois ofícios 
solicitando ao presidente 
do Legislativo, vereador 
Thiago Martins (PV), que 
cobre o Poder Executivo 
para o envio de respos-
tas a dois requerimentos 
de sua autoria, nos quais 
pede informações sobre o 
cumprimento de jornada 
de trabalho por médicos 

que atuam no Hospital 
Municipal, e a contrata-
ção de prestador de servi-
ço da saúde.

Nos documentos o 
parlamentar destaca que 
os requerimentos foram 
apresentados no final de 
setembro e lembra que, 
segundo a Lei Orgânica 
do Município, o prazo de 
resposta a requerimentos 
é de 15 dias.

Dr. Daniel relata ter re-
cebido ofícios do Poder 

Executivo comunicando 
que as informações es-
tavam sendo providen-
ciadas junto aos setores 
competentes, porém as 
respostas não foram en-
caminhadas até o mo-
mento. “Os requerimen-
tos tratam de notícias 
relacionadas à ausência 
de médicos escalados 
nos plantões, entre outros 
atendimentos prestados 
no hospital municipal, e 
de evidências de flagran-

te incompatibilidade do 
exercício de cargo públi-
co para contratar com o 
ente ao qual pertence”, 
aponta Dr. Daniel. “O re-
cebimento das informa-
ções solicitadas vai per-
mitir que esta Casa possa 
contribuir com o trabalho 
do Ministério Público na 
investigação dos fatos e 
promover uma fiscaliza-
ção independente em re-
lação a essas denúncias”, 
conclui.                   | DA REDAÇÃO



CIDADES 05Quarta, 10 de Novembro de 2021

AMERICANA

Laboratório do HM recebe equipamento
O HM (Hospital Mu-

nicipal) Dr. Waldemar 
Tebaldi, de Americana, 
começou a operar nesta 
terça-feira (9) um novo 
equipamento em seu la-
boratório de análises. O 
aparelho Vitek 2 Compact 
realiza as análises das 
culturas microbiológicas 
de forma automatizada, o 
que permite rápida iden-
tificação do germe causa-
dor da infecção.

Segundo a prefeitura, a 
nova tecnologia vai dimi-
nuir o tempo de resultado 
do exame e direcionar 
melhor o espectro dos 
antibióticos a serem uti-
lizados. Com isso haverá 
evolução no tratamento e 

maior agilidade na alta do 
paciente.

O novo aparelho foi 
adquirido por meio de 
recursos do Ministério da 
Saúde, oriundos de uma 
emenda parlamentar do 
deputado federal Vander-
lei Macris (PSDB), no va-
lor de R$ 5 milhões.

Nesta terça-feira (9), 
funcionários do labora-
tório receberam capacita-
ção da empresa fornece-
dora do equipamento, a 
CQC tecnologia em siste-
ma diagnóstico, proferida 
pela assessora científica, 
Ione Caselato Oliveira.

De acordo com o HM, 
o novo instrumento vai 
possibilitar também que 

o protocolo de sepse seja 
executado de maneira 
mais efetiva, melhoran-
do o diagnóstico das in-
fecções.

Por enquanto, o apare-
lho vai atender às deman-

das internas do HM e da 
UAD (Unidade de Aten-
dimento Domiciliar), de-
vido ao perfil microbioló-
gico dos pacientes dessas 
unidades.   

  | DA REDAÇÃO

SAÚDE | Novo aparelho estreou ontem no hospital 

Divulgação

Promotora exige da prefeitura adequações no Centro Administrativo de Nova Veneza para necessidades especiais

Ação civil do MPT cobra acessibilidade
SUMARÉ

A promotora Catarina 
Von Zuben, do MPT (Mi-
nistério Público do Traba-
lho) de Campinas, ingres-
sou com uma ação civil 
pública contra a Prefeitura 
de Sumaré na Vara do Tra-
balho pedindo o cumpri-
mento das adaptações de 
acessibilidade do prédio 
onde funciona o Centro 
Administrativo de Nova 
Veneza, conhecido como 
“Antigo Seminário”.

No local, que conta com 
dois pisos, funcionam 
serviços públicos como a 
farmácia de alto custo e o 
protocolo geral, além das 
secretarias de Saúde, Edu-
cação, Habitação, Serviços 

Públicos e Inclusão Social.
No documento a pro-

motora estipula indeniza-
ção de de R$ 100 mil  por 
dano moral coletivo, além 
de multa diária de R$ 500, 
até a adequação do prédio.

A medida é resultado 
de uma denúncia feita em 
2018, que apontou a falta 
de estrutura para pessoas 
com necessidades espe-
ciais no local.

O relatório apresentado 
pelo MPT ressalta que o 
Centro Administrativo não 
possui piso tátil para defi-
cientes visuais, acesso ao 
andar superior adequado 
para cadeirantes e ausên-
cia de banheiros adapta-
dos. “Aqui se pretende dar 
total efetividade a uma 
infinidade de normas vol-

tadas à proteção de uma 
classe de pessoas, iguais 
a tantas outras, mas de-
mandam especial atenção 
e proteção, sem as quais 
a nossa sociedade seria 
incapaz de, por si só, pro-
porcionar uma existência 

digna e menos sofrida”, 
afirma a promotora no do-
cumento.

Segundo o secretário de 
Serviço Públicos de Suma-
ré, Aparecido Fernandes, 
o processo licitatório para 
adaptação do prédio está 

em fase final de elaboração.
Fernandes afirma que 

será contratada uma em-
presa para instalação de 
um elevador na parte cen-
tral da edificação.

“Estamos finalizando o 
processo para abrir a licita-
ção que vai contratar a em-
presa. Como optamos por 
envolver todas as secre-
tarias que ficam no local, 
é um processo um pouco 
mais longo do que os de-
mais. Cada uma das pastas 
vai arcar com parte da re-
forma”, diz o secretário.

A prefeitura estima gas-
tar até R$ 120 mil com a 
instalação. Fernandes co-
menta que, até agora, essa 
será a única alteração feita 
no Centro Administrativo.

Segundo ele, o primei-

ro piso, com maior fluxo 
de pessoas, já conta com 
um banheiro adaptado e 
todas as portas do prédio 
possuem a metragem in-
dicada para a circulação de 
cadeiras de rodas. Ainda 
não há previsão de quando 
será publicado o edital de 
licitação e nem um prazo 
estimado para as obras. 

Tombado pelo Conde-
phaea (Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Etnológico e Am-
biental de Sumaré), o anti-
go Seminário São Francis-
co de Assis, com 6.760 m2 
de construção, foi erguido 
na década de 1960 e não 
pode ter as características 
principais alteradas. Desde 
2000 a área é administrada 
pela prefeitura.

RENATO PEREIRA
SUMARÉ

PREFEITURA DE SUMARÉ | Alvo de ação civil do MPT

SAÚDE

Mulher de 50 anos morre com 
suspeita de febre maculosa

Uma moradora de Nova 
Odessa morreu no último 
sábado (6), em America-
na, com suspeita de febre 
maculosa (doença trans-
mitida pela picada do car-
rapato-estrela). Lucelena 
Cruz, de 50 anos, faleceu 
no Hospital São Lucas.

A informação é da Se-
cretaria de Saúde de Nova 
Odessa. O caso, segundo 
a assessoria de imprensa 
da administração, ainda 
é tratado como suspeita. 
Portanto, segue em inves-
tigação.

Exames foram enviados 
ao Instituto Adolfo Lutz e 

os resultados são aguar-
dados.

“A Vigilância Epide-
miológica acompanha a 
suspeita e aguarda a con-
firmação ou não da pos-
sível patologia que levou 
a paciente a óbito para 
definir as eventuais ações 
no caso. É a definição da 
patologia que irá definir 
os trabalhos da Vigilância. 
Assim que a Epidemioló-
gica tiver o diagnóstico, a 
família será informada e, 
se der positivo para algu-
ma doença infectoconta-
giosa, um plano de ação 
será montado”, informou 

a prefeitura, em nota.
O carrapato-estrela, 

transmissor da doença, se 
alimenta de sangue e ge-
ralmente é encontrado em 
bois, cavalos, cães, aves 
domésticas e roedores, 
como as capivaras, suas 
principais hospedeiras.

A transmissão da febre 
maculosa ocorre quan-
do o carrapato infectado 
com a bactéria penetra na 
pele das pessoas. 

A principal orientação é 
evitar áreas de mato e ve-
getação onde possa haver 
a presença do carrapato-
-estrela.                    | DA REDAÇÃO

AMERICANA

Prefeitura reajusta valores para 
uso do Terminal Rodoviário

Decreto publicado on-
tem no Diário Oficial esta-
belece novos valores para 
que as viações operem 
no Terminal Rodoviário 
de Americana. O reajuste 
anual é previsto em lei mu-
nicipal de 2006, que trata 
das permissões de uso do 
local. As empresas podem 
fazer uso do espaço por 
prazo indeterminado, des-
de que mantenham o pa-
gamento mensal do preço 
público correspondente.

Pelos valores agora vi-
gentes, a tarifa de utilização 
passa a ser de R$ 0,77 para 
trajetos de até 40 km de 
Americana; R$ 1,39 a itine-

rários superiores a 40 km e 
até 80 km; R$ 3,10 acima de 
80 km e R$ 5,65 para trans-
porte interestadual.

Conforme previsto na lei 
municipal, “para cada pas-
sagem vendida no Termi-
nal Rodoviário, ou fora dele, 
por agência credenciada, 
fica a respectiva empresa 
de transporte coletivo ro-
doviário ou a agência de 
venda de passagens obriga-
da a cobrar do passageiro o 
valor da tarifa de utilização 
do Terminal Rodoviário e a 
recolhê-la aos cofres públi-
cos”, com a receita revertida 
à manutenção dos serviços 
da rodoviária.

O recolhimento da tarifa 
é feito quinzenalmente às 
25 empresas que operam 
no terminal. Nos dados de 
setembro, as 15.353 pas-
sagens vendidas (7.723 na 
primeira quinzena e 7.630 
na segunda) levaram ao re-
colhimento de R$ 32.839,16 
no mês (R$ 17.137,23 na 
primeira quinzena e R$ 
15.701,93 na segunda). Até 
então vigoravam os preços 
de R$ 0,70 para trajetos de 
até 40 km de Americana; R$ 
1,26 a itinerários superiores 
a 40 km e até 80 km; R$ 2,82 
acima de 80 km e R$ 5,14 
para transporte interesta-
dual.          | DAÍZA DE CARVALHO

SAÚDE PÚBLICA

Farmácias municipais 
passam por inventário

O setor de Assistência 
Farmacêutica de America-
na informa que a farmácia 
central e as farmácias mu-
nicipais localizadas em 
UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) vão passar por 
inventário a partir desta 
quarta-feira (10). A medi-
da é uma orientação do 
TCE (Tribunal de Contas 
do Estado). 

 No dia do inventário, 
a farmácia permanecerá 
fechada, mas usuários po-
derão retirar medicamen-
tos em outra unidade, pois 
cada uma será inventaria-
da em um dia específico 
(veja no quadro).

UBS do São Vito 10/11
UBS do Pq. Gramado 11/11
UBS da Praia Azul 12/11
UBS São Domingos 12/11
UBS do Jd. São Paulo 16/11
UBS da Vila Gallo 18/11
UBS do Zanaga 19/11
Farmácia central 24/11
UBS  Pq. das Nações 26/11
UBS do Jd. Alvorada 29/11

A AGENDA

Basta comparecer na 
farmácia, independente da 
unidade, com receita mé-
dica, RG, cartão SUS e um 
comprovante de endereço.

                                     | DA REDAÇÃO 

Arquivo  / TodoDia Imagem
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Gilmar Batista Fernandes, de 35 anos, levou tiros ao desembarcar de seu carro para abrir o portão de casa

Ajudante é executado em Sumaré
VIOLÊNCIA

 A Polícia Civil investiga 
a morte do ajudante de 
pedreiro Gilmar Batista 
Fernandes, de 35 anos, 
executado a tiros na noi-
te de segunda-feira (8), 
no Portal Bordon, em Su-
maré. O homicídio acon-
teceu no momento em 
que Fernandes chegava 
em casa.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
ajudante chegava em sua 
casa de carro, na Rua Eu-
clides Valentin Cestari, 

quando ao desembarcar 
do veículo Fiat Palio pra-
ta para abrir o portão da 
garagem, foi atingido por 
vários tiros na região da 
cabeça. Ele caiu em fren-
te ao veículo.

Equipes da Polícia Mi-
litar foram acionadas. Ao 
chegarem ao local, en-
contraram Fernandes já 
sem vida.

A Polícia Civil e a Polí-
cia Científica realizaram 
trabalhos de perícia e in-
vestigação no local.

Segundo pessoas pró-
ximas à vítima, Fernan-
des tinha desacordos 

comerciais com um 
cabeleireiro e dizia ter 
medo.

A irmã da vítima rela-
tou aos investigadores 
que o ajudante de pe-
dreiro não conseguia ver 
os filhos por desavenças 
com o namorado da ex-
-mulher.

O corpo foi encami-
nhado ao IML (Instituto 
Médico Legal) de Ameri-
cana. 

O crime foi registrado 
no Plantão Policial de 
Sumaré e a motivação é 
investigada, bem como a 
autoria do assassinato.

RAFAEL REZENDE
SUMARÉ

CRIME | Gilmar Fernandes (destaque) foi morto a tiros no Portal Bordon, em Sumaré

Rafael Rezende  / TodoDia Imagem

Rafael Rezende  / TodoDia Imagem

PERSEGUIÇÃO

Rapaz é preso com cocaína ao invadir 
casa, matar cachorro e agredir policial

Policiais militares 
prenderam no fim da 
tarde de segunda-feira 
(8) um rapaz de 22 anos 
que desobedeceu uma 
ordem de parada du-
rante uma abordagem e, 
na fuga, causou um aci-
dente no bairro Jardim 
Progresso, em Sumaré. 
Ele ainda agrediu um po-
licial e tentou desarmá-
-lo. O rapaz matou um 
cachorro após o veículo 
invadir uma residência. 
Ele portava cocaína.

Conforme a corpo-
ração, durante patru-
lhamento pelo bairro, a 
equipe avistou dois ho-
mens em atitude suspei-
ta em um Honda Civic. 
Ao dar sinal de parada, o 
veículo iniciou a fuga em 
alta velocidade por vá-
rias ruas do bairro. Ele só 
parou depois de perder o 
controle em uma curva, 
subir na calçada, arran-
car uma lixeira e se cho-
car contra o portão de 
uma casa, danificando a 
área externa do imóvel e 

uma parede da residên-
cia vizinha.

Ao deixar o veículo e 
tentar fugir a pé, o ho-
mem agrediu um dos 
policiais com socos e 
quis desarmá-lo. A arma 
foi disparada durante a 
briga, mas ninguém fi-
cou ferido.

Com o motorista, os 
policiais encontraram 
uma sacola contendo 
250 pinos com cocaína e 
uma nota de R$100 falsa.

Após o impacto da ba-
tida, o carro atropelou e 
matou um dos cachorros 

de estimação da família 
da casa invadida pelo 
veículo.

O jovem foi preso em 
flagrante por direção pe-
rigosa, desobediência, 
resistência, lesão cor-
poral, crime ambiental, 
tráfico de drogas e posse 
de moeda falsa. O outro 
homem que estava no 
carro conseguiu fugir ao 
pular o telhado de casas 
vizinhas.

O caso foi registrado 
no Plantão Policial de 
Sumaré e o carro apreen-
dido.                   | RAFAEL REZENDE

SUMARÉ | City invadiu casa e motorista foi preso 

Quina sai em N. Odessa
Um aposta feita em 
Nova Odessa faturou R$ 
41.070,64 no sorteio 2424 
da Mega-Sena, no dia 
30 de outubro. A aposta, 
que acertou cinco dos seis 
números, dividiu o premio 
com outros 100 ganhadores. 
O jogo foi feito na Premium 
Loteria, no Centro. Ovalor 
total da premiação era de 
R$ 65 milhões. Ninguém 
acertou os 6 números.

Volta ao presencial
O “Desenvolve S.Bárbara” 
retomou o atendimento 
100% presencial. Apenas 
o uso de máscaras no 
local é obrigatório. Nesta 
terça-feira (9), o setor abriu 
715 vagas de emprego 
com carteira assinada. 
O Desenvolve S.Bárbara 
fica na Villa Multimall, 
na Rua do Ósmio, 975. O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h.

Desinsetização avança
O DAE (Departamento 
de Água e Esgoto) de 
Americana prossegue, 
a partir desta quarta 
(10), com serviços de 
desinsetização, já realizados 
em vários bairros. Nesta 
etapa, serão contemplados 
o Distrito Industrial Abdo 
Najar, Zanaga, Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, Vila 
Bela, Vale das Nogueiras e 
Jardim Brasil.

DES   GIRO

AMERICANA

Policiais, guardas e bombeiros
são homenageados na Câmara

A Câmara de Americana 
realizou na segunda-feira 
(8) uma sessão solene para 
a entrega de 39 moções 
de aplausos a policiais de 
diversas corporações por 
ocorrências no segundo 
semestre de 2021. Foram 
homenageados oficiais da 
Polícia Rodoviária, do Baep 
(Batalhão de Operações Es-
peciais da Polícia Militar), 
do Corpo de Bombeiros, 
Guarda Municipal de Ame-
ricana, Dise (Delegacia de 
Investigações Sobre Entor-
pecentes e Força Tática.

A solenidade foi feita por 
meio de um requerimento 
do vereador Thiago Brochi 
(PSDB), autor das moções 
de aplausos, e contou com 
a presença do comandante 
do 19º BPM-I (Batalhão da 
Polícia Militar do Interior), 
tenente-coronel Adriano 
Daniel; do comandante do 
5º Batalhão da Polícia Ro-
doviária, tenente-coronel 
Hugo Araújo dos Santos; 
do delegado titular da Dise, 
Marco Antonio Pozetti; do 
diretor comandante da 
Guarda Municipal de Ame- APLAUSOS | 39 profissionais foram homenageados 

ricana, Marco Aurélio Silva, 
e do comandante do Corpo 
de Bombeiros de Ameri-
cana, capitão Bruno Cesar 
Penna Gobbo.

O comandante do 19º 
BPMI, que assumiu o posto 
há três meses, agradeceu 
pela homenagem aos ofi-
ciais. “Estar em Americana 
tem sido um presente. Pri-
meiramente pela minha 
tropa, pelos policiais mili-
tares com os quais traba-
lho. É uma alegria muito 
grande estar no comando 
do 19º Batalhão e agradeço 
em nome de todos por este 

reconhecimento”, destacou 
Daniel.

O tenente-coronel 
Hugo, que recebeu título 
de cidadão americanense 
da Câmara em 2011, des-
tacou a importância de ter 
reunidos e reconhecidos 
pela sociedade agentes 
de segurança. “Costumo 
dizer que nessas home-
nagens a gente pode fazer 
uma distinção de preço e 
valor. Talvez o certificado 
entregue tenha um preço 
pequeno, mas o valor dele 
é enorme”, frisou. 

                             | DA REDAÇÃO
Divulgação
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Governador de Goiás em dois mandatos (1983-
1986 e 1991-1994) e político histórico, Iris 
Rezende (MDB) morreu no início da madrugada 
desta terça-feira (9), aos 87 anos, no Hospital 
Vila Nova Star, em São Paulo. Ele estava em 
tratamento por causa de um AVC desde o dia 
6 de agosto. No mesmo mês, foi transferido de 
Goiânia para a capital paulista para ser tratado 
com a cardiologista intensivista Ludhmila 
Hajjar. No sábado (6) foi intubado por causa de 
uma infecção. O velório ocorreu no Palácio das 
Esmeraldas, em Goiânia. O corpo foi enterrado 
no cemitério Santana, também na capital de 
Goiás, no começo da noite desta terça. Além de 
governador, foi senador, deputado estadual e 
ministro nos governos Sarney e FHC.

A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) decidiu nesta terça-feira (9), por 4 votos a 
1, anular provas obtidas a partir da investigação 
de suspeita de “rachadinha” no gabinete do 
senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), quando 
era deputado estadual. O processo era conduzido 
pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do 
Rio. Os ministros do colegiado aceitaram recurso 
da defesa do filho mais velho do presidente Jair 
Bolsonaro para anular os atos processuais, sob 
a alegação de que a apuração deveria ser sido 
iniciada pelo TJ (Tribunal de Justiça). Na época 
das acusações apontadas pelo Ministério Público, 
o senador ocupava o cargo de deputado estadual. 
Dessa forma, somente o TJ poderia tomar 
decisões sobre o caso, segundo o STJ.

O ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, disse nesta terça-feira (9) que o 
governo estuda criar um “colchão tributário” e 
uma reserva estabilizadora de preços para conter 
a alta no preço dos combustíveis. Albuquerque fez 
a afirmação durante audiência na Comissão de 
Infraestrutura do Senado, mas não explicou como 
as medidas funcionariam nem quando seriam 
anunciadas. Ele ainda destacou que a redução 
de tributos para resolver o problema dependerá 
de compensações. “Uma reserva estabilizadora 
de preço, que seria uma reserva de capital que 
pudesse ser aplicada quando houvesse uma 
volatilidade muito grande”, informou o ministro.

Morre Iris Rezende, ex-governador 
de Goiás e ex-ministro, aos 87 anos

STJ aceita recurso e anula provas contra 
Flávio Bolsonaro no caso da ‘rachadinha’

Governo estuda criar fundo para conter 
alta de combustíveis, anuncia ministro

GIRO

Divulgação

MORTE | Iris Rezende foi ministro de Sarney e FHC

Mapeamento realizado revela eficácia da vacinação no combate à doença

Oito em cada 10 paulistanos 
têm anticorpos contra Covid

A vacinação contra a Co-
vid-19 fez com que, na ci-
dade de São Paulo, 81,8% 
da população com mais 
de 18 anos desenvolves-
sem anticorpos neutrali-
zantes contra o coronaví-
rus em setembro, quando 
6 em cada 10 adultos já ti-
nham recebido ao menos 
uma dose do imunizante. 
Esse valor, aliado ao avan-
ço crescente na vacinação 
nos últimos dois meses, 
indica um arrefecimento 
da pandemia no municí-
pio, como indicado nas 
últimas semanas pela re-
dução nos índices de no-
vos casos, hospitalizações 
e mortes.

Já a parcela de indiví-
duos que possuem anti-
corpos específicos contra 
o Sars-CoV-2 é de 52,8%, 
equivalente a quase 5 mi-
lhões de paulistanos. Nas 
regiões mais pobres do 
município, esse número 
chega a 62,2%, quase 9 
pontos percentuais a mais 
do que nas regiões mais 
ricas, de 43,1%.

Os resultados fazem 
parte da sétima etapa do 
mapeamento sorológi-
co da cidade realizado 
pelo laboratório Fleury 
em parceria com o Ipec 
(Inteligência em Pesqui-
sa e Consultoria, o antigo 
Ibope), Instituto Semeia e 
Todos pela Saúde.

O estudo sorológico da 
população adulta de São 
Paulo utiliza dois tipos de 
teste a fim de localizar no 
sangue anticorpos especí-
ficos para o coronavírus. 

Um deles busca os anti-
corpos IgM (produzidos 
no início da infecção), IgG 
(de memória) e Ig (totais); 
o outro, anticorpos neu-
tralizantes.

Os anticorpos neutra-
lizantes são capazes de 

bloquear a entrada do ví-
rus nas células por impe-
dir a ligação da proteína S 
do Spike (usada pelo vírus 
para infectar as células) 
e são importantes fato-
res de proteção, mas não 
os únicos, contra formas 
graves da doença. Em ge-
ral, essas moléculas são 

produzidas após a vacina-
ção contra Covid-19.

Já a resposta imune 
do tipo IgG e IgM contra 
o Sars-CoV-2 (também 
chamada de proteção 
contra a nucleoproteína 
do vírus) é formada após 
uma infecção natural do 
coronavírus. Ela pode, al-
ternativamente, ocorrer 
pela vacinação com Co-
ronaVac, a única em uso 
no país que utiliza uma 
tecnologia de vírus intei-
ro inativado, produzin-
do uma defesa no corpo 
contra todas as partes do 
vírus, e não apenas a pro-
teína Spike.

PREVALÊNCIA
Não houve uma di-

ferença significativa da 
prevalência de anticorpos 
neutralizantes nos distri-
tos de renda mais alta em 
comparação aos de ren-

da mais baixa, diferente 
do observado nas etapas 
anteriores. “Esta última 
fase mostra a importân-
cia da vacinação e como, 
caso a vacinação tivesse 
começado antes, a maior 
prevalência de anticorpos 
contra a Covid em indiví-
duos mais pobres em re-
lação aos mais ricos não 
seria observada”, afirma a 
pesquisadora e diretora-
-executiva do Ipec, Márcia 
Cavallari Nunes. “Esses 
indivíduos sofreram mais 
com a doença por não 
conseguirem parar [as ati-
vidades presenciais] e se 
exporem mais ao vírus”, 
completa.

A pesquisa foi realiza-
da entre os dias 9 e 20 de 
setembro, ou seja, logo 
após o término da aplica-
ção de primeira dose em 
toda a população adulta 
no município. 

PANDEMIA

ANA BOTTALLO
FOLHAPRESS

Adriano Rosa / Prefeitura de Campinas

DOSE QUE SALVA | Vacinação é a grande aliada para que população adquira imunização

Estudo mostrou que 
81,8% das pessoas 

já tinham anticorpos 
em setembro

MORTE DE MARÍLIA MENDONÇA

Polícia de MG encontra cabo em hélice de avião
A Polícia Civil de Mi-

nas Gerais encontrou um 
cabo enrolado em uma 
das hélices do avião bi-
motor que transportava a 
cantora Marília Mendon-
ça, 26, de Goiânia (GO) 
até Caratinga (MG), onde 
ela faria show na sexta-
-feira (5). Marília e outras 
quatro pessoas morre-
ram na queda do avião.

Na sexta-feira, a Ce-
mig, companhia energé-
tica mineira, confirmou 
em nota que o bimotor 
atingiu um cabo de uma 

torre de distribuição da 
companhia, além de di-
zer que a torre “está fora 
da zona de proteção do 
aeródromo de Caratinga, 
nos termos de portaria 
específica do Departa-
mento de Controle do 
Espaço Aéreo (Decea), do 
da Aeronáutica”.

“A gente só pode afir-
mar que esse é o cabo 
que se rompeu quando 
tiver o laudo pericial”, 
disse o delegado regional 
de Caratinga, Ivan Sales.

O avião caiu ao lado de 

uma cachoeira na serra 
de Piedade de Caratinga, 
que fica a 309 quilôme-
tros de Belo Horizonte e 
a cerca de dez quilôme-
tros de Caratinga, onde 
pousaria. Apesar das 
evidências de que houve 
colisão com o cabo de 
uma torre de distribuição 
de energia, especialistas 
afirmam que ainda não é 
possível saber se as falhas 
que provocaram o aci-
dente ocorreram antes da 
colisão ou logo após.

O Cenipa (Centro de 

Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuti-
cos), órgão da FAB (Força 
Aérea Brasileira) investi-
ga o acidente e não infor-
mou em quanto tempo 
o relatório final com as 
conclusões das análises 
deve ficar pronto.

Em paralelo, a Polícia 
Civil apura responsabi-
lidades criminais pela 
tragédia. A etapa inclui 
depoimentos de teste-
munhas e levantamento 
da documentação sobre 
a aeronave.      | FOLHAPRESS
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JUDICIÁRIO

O STF (Supremo Tri-
bunal Federal) formou 
maioria nesta terça-feira 
(9) para manter a decisão 
da ministra Rosa Weber 
de proibir o pagamento 
das emendas de relator a 
deputados e senadores.

Esses recursos eram 
manejados por governis-
tas com apoio do Palácio 
do Planalto às vésperas 
de votações importantes 
para o Executivo.

A decisão do STF tem 
potencial para desenca-
dear uma crise e opor o 
Supremo ao Legislativo e 
o Executivo. Os ministros 
Luís Roberto Barroso, Ed-
son Fachin, Cármen Lú-
cia, Ricardo Lewandows-
ki e Alexandre de Moraes 
votaram para manter a 
decisão de Rosa Weber.

Os magistrados con-
cordaram com a tese da 
colega de que não há 

transparência no repas-
ses dessas emendas e, por 
isso, elas violam os prin-
cípios constitucionais 
da “legalidade, impes-
soalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência”. 
As emendas de relator 
representavam a princi-
pal moeda de troca do 
governo em votações im-
portantes no Congresso 
Nacional.

O dinheiro disponível 
neste ano é de R$ 16,8 bi-
lhões. Antes da aprovação 
da PEC dos Precatórios, 
por exemplo, foi liberado 
R$ 1 bilhão em emendas 
desta natureza. Essa pro-
posta permite a expan-
são de gastos públicos e 
viabiliza a ampliação do 
Auxílio Brasil prometido 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro em ano eleitoral.

O texto-base foi apro-
vado em primeiro turno 
por 312 a 144. A expecta-
tiva é que os destaques e 
o segundo turno fossem 

apreciados ainda nesta 
terça-feira (Leia mais na 
página 9).

Segundo Rosa Weber, 
essas emendas foram 
instituídas em 2006 com 
o propósito de “conferir 
ao relator-geral do pro-
jeto de lei orçamentária 
os poderes necessários à 
organização do conjunto 
de modificações introdu-
zidas na proposta legisla-
tiva inicial”.

Em 2020, porém, elas 
ganharam novo formato. 
“Até o exercício financei-
ro de 2019, as despesas 
oriundas de emendas do 
relator não possuíam in-
dicador de classificação 
orçamentária próprio”, 
disse. Segundo ela, isso 
significa que, uma vez 
aprovado o projeto de lei 
orçamentária, “já não é 
mais possível distinguir 
se as despesas nela pre-
vistas resultaram do pro-
jeto original ou de emen-
da do relator”.

Maioria dos ministros entende que emendas do 
relator ferem princípios previstos na Constituição

STF forma maioria para 
suspender pagamentos 
do ‘orçamento secreto’

FOLHAPRESS
BRASÍLIA
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DECISÃO | A maioria dos ministros acompanhou a posição da relatora Rosa Weber

Bolsonaro fala em ‘interferência’ do Supremo
O presidente Jair Bol-

sonaro criticou nesta 
terça-feira (9) o STF (Su-
premo Tribunal Fede-
ral), apontando excesso 
de interferência no mes-
mo dia em que a Corte 
formou maioria para 
suspender o pagamento 
de emendas do chama-
do “orçamento secreto” 
do Congresso.

Em entrevista para o 
canal de Youtube Jornal 
da Cidade, Bolsonaro re-
clamou do que conside-
ra interferência do Su-
premo, criticando o uso 

da palavra “orçamento 
secreto”. “Você vê o STF 
também. Cada vez mais 
o Supremo, na verdade, 
interfere em tudo. Hoje 
teve interferência agora 
nessa história do orça-
mento secreto. Orça-
mento secreto publica-
do no Diário Oficial da 
União... Mas tudo bem”, 
disse.

O “orçamento secre-
to” remete a um tipo 
de emenda parlamen-
tar - a de relator, com 
o código técnico RP-9. 
Ela ganhou esse apelido 

devido à maior falta de 
transparência na apli-
cação de seus recursos, 
segundo parlamentares 
de oposição ao governo 
do presidente.

O tema é de interesse 
direto de parlamenta-
res e do Planalto, já que 
Bolsonaro pode perder 
apoio no Congresso em 
votações cruciais para 
o futuro do governo em 
caso de derrota no STF. 
A mais imediata destas 
votações é a da PEC dos 
Precatórios.

                                                          | FP

ELEIÇÕES 2022

Moro reaviva ‘lava-jatismo’ e busca 
destravar alianças para candidatura

A filiação de Sergio 
Moro ao Podemos, nesta 
quarta-feira (10), e a co-
gitada candidatura dele 
à Presidência em 2022 
se converteram em uma 
espécie de celebração do 
legado da Lava Jato, en-
quanto nos bastidores o 
juiz-símbolo da operação 
busca contornar entraves 
no universo político.

Movimentos que apoia-
ram as investigações con-
duzidas pelo ex-magistra-
do em Curitiba, políticos 
de outras legendas e pre-
sidenciáveis de centro-di-
reita que tentam costurar 
a chamada terceira via 
foram convidados para o 
ato em Brasília, que mar-
cará a entrada formal de 
Moro na política partidá-
ria. No novo papel, um 
dos desafios do ex-juiz 
e ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública do 
governo Bolsonaro será 
o de exibir domínio so-
bre temas além da pauta 
de combate à corrupção, 
com a qual ascendeu no 

debate público desde 
2014 – como herói ou vi-
lão, a depender do ponto 
de vista.

Ele não deve assumir 
formalmente seu ingres-
so na disputa presiden-
cial, hoje polarizada entre 
Jair Bolsonaro (que deve 
se filiar ao PL) e Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), mas 
discursará como pré-can-
didato ao Planalto. A fala, 
segundo auxiliares, vai gi-
rar em torno de propostas 

para o Brasil e da bandei-
ra de um país mais justo 
para todos.

Se confirmadas as can-
didaturas, Moro enfren-
tará os arquirrivais Lula 
– que foi condenado e 
preso por ele quando era 
juiz, tirando-o do pleito 
de 2018 – e Bolsonaro, 
com quem rompeu ao se 
demitir do ministério em 
2020, acusando o ex-che-
fe de tentativa de interfe-
rência na PF.     | FOLHAPRESS
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NO PÁREO | O ex-juiz federal e ex-ministro Sergio Moro

CONSCIÊNCIA NEGRA

Instituições do mercado financeiro firmam 
compromisso com a equidade racial

Instituições ligadas ao 
mercado financeiro fir-
maram um compromis-
so coletivo com o comba-
te à desigualdade racial. 
Na tarde desta terça (9), a 
Anbima (Associação Bra-
sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e 
de Capitais), a B3 (Bolsa 
de Valores do Brasil), a 
Febraban e a Fecomercio 
tornaram-se apoiadoras 
do Pacto de Promoção 
da Equidade Racial, ini-
ciativa que busca esti-
mular o mundo corpora-
tivo a adotar ações para 
enfrentar o problema.

A adesão ao Pacto 
ocorre no mês da Cons-
ciência Negra, e sinali-
za que a questão racial 
precisa ser trazida para o 
centro do debate econô-
mico brasileiro.

“No mês em que a so-
ciedade nos convida a 
refletir sobre equidade 
racial, falar de avanços é 
importante, mas traba-
lhar para que eles não 

se esgotem é ainda mais 
significativo”, disse Ana 
Buchaim, diretora exe-
cutiva de Pessoas, Mar-
keting, Comunicação e 
Sustentabilidade da B3.

Durante o evento de 
assinatura da adesão, 
Buchaim disse que um 
dos papéis da B3 en-
quanto infraestrutura 
do mercado de capitais é 
incentivar boas práticas 
ESG (ambientais, sociais 
e de governança, na si-
gla em inglês). “Quere-
mos contribuir com a 
questão racial no debate 
econômico brasileiro e 
incentivar a adoção de 
boas práticas por parte 
das companhias listadas 
e do mercado financeiro 
como um todo”, afirmou.

O Pacto de Promoção 
da Equidade Racial foi 
criado em julho de 2021 
e envolve entidades da 
sociedade civil, repre-
sentantes da comunida-
de negra, especialistas e 
investidores. O objetivo 

é fornecer um roteiro às 
empresas sobre como 
avançar nas questões ra-
ciais, de modo que elas 
sejam não apenas antir-
racistas, mas protagonis-
tas nessa causa.

Quem apoia o Pacto 
se compromete com um 
protocolo racial, que 
propõe que as organiza-
ções trabalhem o tema 
internamente - por meio 
de ações afirmativas, 
como cotas e processos 
seletivos exclusivos para 
negros -, e externamen-
te, com investimentos 
em educação pública e 
na formação de profis-
sionais. “Resolver a desi-
gualdade racial na nossa 
sociedade passa pelo 
investimento social pri-
vado em equidade, in-
vestimento em educação 
pública, formação téc-
nica e em empreende-
dorismo negro”, afirmou 
Gilberto Costa, diretor-
-executivo do Pacto.

                           | FOLHAPRESS
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Emenda constitucional que vai garantir Auxílio Brasil de R$ 400 em 2022 agora seguirá para votação no Senado

Câmara aprova PEC dos Precatórios em 2º turno
LEGISLATIVO

Em uma vitória do go-
verno Jair Bolsonaro e 
de Arthur Lira (PP-AL), o 
plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou na 
noite desta terça-feira (9), 
em segundo turno, o tex-
to-base da PEC (proposta 
de emenda à Constitui-
ção) dos Precatórios.

A medida é prioridade 
do Executivo para garan-
tir o pagamento do Au-
xílio Brasil de R$ 400, de 
dezembro até o final de 
2022, ano em que Bol-
sonaro deve disputar a 
reeleição, além de abrir 
espaço para outros gas-
tos federais. Pela propos-
ta, cerca de R$ 90 bilhões 
devem ser liberados para 
despesas no próximo ano.

O texto foi aprovado 
por 323 a 172 votos, 15 a 
mais do que o mínimo 
necessário para mudan-
ças na Constituição, 308.

Após a votação dos cha-
mados destaques – tenta-
tivas de mudanças no tex-
to –, a medida segue para 
análise do Senado, onde 
deve encontrar mais difi-
culdades, segundo avalia-
ção do próprio Bolsonaro.

Apesar de perder apoio 
na bancada do oposicio-

nista PDT entre o primei-
ro e o segundo turnos, o 
governo e o presidente 
da Câmara conseguiram 
ampliar a base de apoio à 
PEC nesta terça.

Entre outras estraté-
gias, patrocinaram uma 
operação que envolveu 
distribuição de R$ 1,4 
bilhão em emendas par-
lamentares nas últimas 
duas semanas. Para isso, 
foram usadas as emen-
das do relator do Orça-
mento, cuja distribuição 
atende apenas a critérios 
políticos e que foram sus-
pensas nesta terça pela 
maioria dos ministros do 
Supremo Tribunal Fede-
ral. Essas emendas são 
controladas e distribuí-
das na Câmara por Lira, 
com aval da ala política 
do governo Bolsonaro.

A ofensiva ampliou a 
base de apoio entre de-
putados aliados que não 
votaram no primeiro tur-
no, em partidos como o 
DEM, PSDB, PP, PSL e Re-
publicanos.

MANOBRA
Outra parte da estraté-

gia foi garantir votos de 
deputados que estão fora 
de Brasília, por meio de 
uma manobra adotada 
por Lira que flexibilizou 

as regras de retorno às vo-
tações presenciais. 

Os deputados retiraram 
dispositivo que desobri-
gava o Executivo a pedir 
autorização específica ao 
Congresso para descum-
prir a regra de ouro, que 
impede que o governo se 
endivide para pagar des-
pesas correntes, como 
salários e aposentadorias.

O texto foi excluído 
por 303 a 167 – precisava 
de pelo menos 308 vo-
tos para ser mantido. A 

decisão ocorreu após o 
PDT mudar o posiciona-
mento e orientar contra 
a PEC, depois de votar a 
favor do texto principal 
na semana passada.

A bancada do PDT, que 
tem 25 deputados, deu na 
semana passada 15 votos 
a favor da proposta. Isso 
contribuiu para a vitória 
apertada do governo, mas 
abriu uma crise no par-
tido. Ciro Gomes (PDT) 
afirmou ter suspendido 
sua candidatura a presi-

dente da República em 
protesto contra a decisão 
da bancada. A cúpula do 
partido então atuou para 
reverter o apoio dos de-
putados à PEC. Nesta ter-
ça, apenas de 4 a 5 dos 25 
deputados do partido vo-
taram com o governo.

A PEC, se aprovada 
pela Câmara e Senado, 
irá liberar mais de R$ 91 
bilhões em gastos para 
o ano eleitoral de 2022, 
segundo o Ministério da 
Economia.

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Antônio Augusto / Agência Câmara

PROPOSTA | Sessão da Câmara  que discutiu a PEC dos Precatórios nesta terça-feira

PEC do Senado 
garante renda 
básica a pobres

Por unanimidade, o 
Senado aprovou nes-
ta terça uma PEC que 
inclui a renda básica 
para pessoas de baixa 
renda como direito 
social. O texto segue 
para a Câmara, onde 
precisará do apoio de 
308 deputados.

Se aprovada, pro-
gramas como o Auxí-
lio Brasil, que substi-
tuirá o Bolsa Família, 
se tornarão política 
de Estado, não mais 
de governo. Com isso, 
eles não poderão ser 
extintos.

“Seja o Bolsa Famí-
lia, o Auxílio Brasil, 
ou outro novo bene-
fício a ser criado, ha-
verá o mesmo status 
que hoje possuem 
políticas consagra-
das como o seguro-
-desemprego e as 
aposentadorias e as 
pensões”, explicou o 
relator, Antonio Anas-
tasia (PSD-MG).       | FP

NOVO BOLSA FAMÍLIA

Decreto que regulamenta o Auxílio Brasil é publicado

O presidente Jair Bol-
sonaro editou o decreto 
que regulamenta o novo 
programa social do go-
verno federal, o Auxílio 
Brasil. O documento foi 
publicado na noite de 
desta segunda (8) em 
edição extra do Diário 
Oficial da União e pre-
vê que todas as famílias 
atendidas pelo Bolsa 
Família serão migradas 
para o Auxílio Brasil, 

sem a obrigatoriedade 
de recadastramento. No 
Auxílio Brasil, a cesta de 
benefício foi alterada e 
passa de seis para três:

Benefício Primeira In-
fância: no valor mensal 
de R$ 130 por pessoa.

Benefício Composição 
Familiar: no valor mensal 
de R$ 65 por integrante 
- diferente da atual es-
trutura do Bolsa Família, 
que limita o benefício 
aos jovens de até 17 anos, 
será direcionado tam-
bém a jovens de 18 a 21 

anos incompletos, com 
o objetivo de incentivar 
esse grupo a permanecer 
nos estudos para con-
cluir pelo menos um ní-
vel de escolarização.

No caso desses dois 
primeiros benefícios, 
considerados em con-
junto, serão pagos até o 
limite de cinco benefí-
cios por família.

Benefício de Superação 
da Extrema Pobreza: cal-
culado por integrante e 
pago no limite de um be-
nefício por família bene-

ficiária - se, após receber 
os benefícios anteriores, 
a renda mensal per ca-
pita da família não su-
perar a linha da extrema 
pobreza, ela terá direito a 
um apoio financeiro sem 
limitações relacionadas 
ao número de integran-
tes do núcleo familiar.

As famílias com renda 
per capita de até R$ 100 
passaram a ser conside-
radas em situação de ex-
trema pobreza e, as com 
renda per capita de até 
R$ 200, de pobreza.

AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

Marcelo Camargo / Agência Brasil

AUXÍLIO | O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto

MEIO AMBIENTE

Mundo aquecerá 2,4°C se COP26 não ousar mais, diz estudo
As promessas anuncia-

das até agora em Glas-
gow, durante a COP26, 
Conferência das Nações 
Unidas para Mudanças 
Climáticas, podem ser 
insuficientes para impe-
dir que a temperatura 
global aumente no mí-
nimo 2,4°C em relação à 

era pré-industrial.
A conclusão está em 

estudo do CAT (Climate 
Action Tracker), principal 
coalizão de análise climá-
tica do mundo, divulgado 
nesta terça (9).

“É muito bom para os 
líderes afirmarem que 
têm uma meta líquida 

de zero, mas se eles não 
têm planos de como che-
gar lá e suas metas para 
2030 são tão baixas quan-
to muitos deles, então, 
francamente, essas metas 
líquidas de zero são ape-
nas falas para uma ação 
climática real. Glasgow 
tem uma grande lacuna 

de credibilidade “, disse 
Bill Hare, presidente da 
Climate Analytics, uma 
organização parceira do 
CAT.

O órgão fez na COP26 
uma apresentação de 
suas revisões anuais. De 
acordo com os cálculos, 
considerando todas as 

promessas de curto prazo 
feitas até agora, as emis-
sões de gases que provo-
cam o aquecimento glo-
bal serão ainda quase o 
dobro do necessário para 
conter o aquecimento até 
2100 em 1,5°C, compro-
misso feito pelos países 
que assinam o Acordo de 

Paris. Em números abso-
lutos, ainda haverá um 
excesso de emissões de 
entre 19 e 23 gigatone-
ladas de gás carbônico 
equivalente. De acordo 
com o instituto, no último 
ano, líderes e governos 
fracassaram nas metas de 
curto prazo.      | FOLHAPRESS
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Divulgação

CLASSIFICADA| A nadadora Manoela Sega, de 13 anos, 
se classificou nesta terça-feira (9) para a etapa final do 
Campeonato Sul-Americano na modalidade 100 metros 
peito, em Lima, no Peru. A americanense compete pela 
categoria 15 anos e ficou em 1º lugar nas eliminatórias. 

SANTA BÁRBARA

Ciclismo conquista títulos no Paulista

A equipe de Ciclismo 
da Seme (Secretaria Mu-
nicipal de Esportes) de 
Santa Bárbara d’Oeste 
conquistou dois títulos 
no Campeonato Paulis-
ta de Montanha, reali-
zado no domingo (7) em 
Cubatão. Competindo 
pela Seme Santa Bár-
bara SF Racing, Sérgio 
Gibin foi o campeão 
da categoria Master C1 
e Sidinei da Silva foi o 
campeão na categoria 
Master C2.

Elvis Tezzoto conquis-
tou a 3ª posição na cate-
goria Master B2, Felipe 
Ferreira foi o 5º coloca-
do na categoria Master 

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Divulgação

CAMPEÕES | A equipe que representou Santa Bárbara no campeonato de montanha

A1 e Paulo Graciano fi-
cou com o 5º lugar na 
categoria Master D1.

O time volta a com-
petir nos dias 14 e 15 de 
novembro no Campeo-

nato Paulista de Contra 
Relógio Individual e Re-
sistência, em Paulínia.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

GALO À VISTA | Jogadores treinaram ontem em preparo para o jogo de hoje em BH

Rubens Chiri/saopaulonet

PREPARAÇÃO | Rodrigo Nestor (esq.) e Pablo no treino

CONTRA O FORTALEZA

São Paulo busca fugir 
da zona da degola

 O São Paulo enfrenta 
nesta quarta-feira (10) o 
Fortaleza, fora de casa, 
às 21h30, pela 31ª ro-
dada do Campeonato 
Brasileiro. O São Paulo 
entrará em campo na 
Arena Castelão nesta 
quarta-feira mais próxi-
mo da zona de rebaixa-
mento do que dos seis 
primeiros colocados, 
grupo que garante a 
classificação para a Copa 
Libertadores de 2022.

Com 37 pontos, a 
equipe tricolor está dez 
pontos atrás do Corin-
thians, sexto na tabela. 
Olhando para baixo, tem 
apenas sete de vanta-
gem para o Sport, o 17º 
colocado atualmente, no 
primeiro posto na zona 
de descenso.

Vale lembrar que a 
zona de classificação 
para a Libertadores pode 
chegar até o nono co-
locado (hoje, o Cuiabá, 
com 39 pontos).

O São Paulo vem de 
uma sequência bastan-
te instável no Brasileiro: 
perdeu para o Bahia por 
1 a 0, venceu o Interna-
cional pelo mesmo pla-
car, perdeu para o Bra-
gantino também por 1 a 
0 e venceu o Corinthians 
pela vantagem mínima, 
com gol de Calleri.

Em mais um reencon-
tro com seu ex-time, o 
Fortaleza, Rogério Ceni 
não poderá contar com 
o atacante Emiliano Ri-
goni, uma de suas prin-
cipais peças no ataque, 
suspenso.               | FOLHAPRESS

Clube respalda Sylvinho para 2022 apesar da pressão da torcida por demissão

Corinthians ignora as 
críticas e apoia técnico

Com o Corinthians na 
briga por uma vaga para 
a próxima Copa Liberta-
dores, a intenção da dire-
toria corintiana é ignorar 
qualquer pressão e man-
ter Sylvinho no comando 
da equipe em 2022.

No início do Campeo-
nato Brasileiro, o time 
chegou a ficar próximo 

da zona de rebaixamen-
to, mas reagiu após as 
contratações de Willian, 
Roger Guedes, Giuliano e 
Renato Augusto.

Nesta quarta-feira (10), 
a equipe visita o líder 
Atlético-MG, às 19h, no 
Mineirão, pela 31ª roda-
da do Nacional. O con-
fronto será transmitido 
pelo Premiere. “A gente 
está muito satisfeito com 
o Sylvinho. Ele ainda vai 
dar muitas alegrias para 
a torcida”, disse o presi-
dente Duilio Monteiro 
Alves.

O trabalho de Sylvi-
nho já foi criticado pelas 
torcidas organizadas do 

BRASILEIRO

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

clube. A maior delas, a 
Gaviões da Fiel, divulgou 
comunicado pedindo a 
demissão do treinador. A 
última vez aconteceu no 
mês passado, após der-
rota no clássico para o 
São Paulo.

Duilio Monteiro Alves 
classificou as reclama-
ções como “exageradas”.

Sylvinho trabalha com 
o planejamento para a 
próxima temporada por-
que o orçamento não vai 
depender da classifica-

ção para a Libertadores, 
segundo o presidente. A 
maioria dos reforços já 
foi contratada e o movi-
mento maior deverá ser 
de saída, para aliviar a 
folha de pagamento.

Pela classificação 
atual, o Corinthians en-
traria na fase preliminar 
da principal competição 
sul-americana. Apenas 
os quatro primeiros vão 
diretamente para a fase 
de grupos. No momen-
to, a quarta posição é 

ocupada pelo Red Bull 
Bragantino, com 49 pon-
tos. O clube do Parque 
São Jorge, 6º na tabela, 
tem 47 e uma partida a 
menos.

A depender dos resul-
tados de Bragantino e 
Fortaleza, o Corinthians 
pode terminar a rodada 
no G4. “O Sylvinho faz 
um bom trabalho. Acom-
panhamos o dia a dia e o 
ambiente. Ele continua 
com a gente”, disse o pre-
sidente.

Time enfrenta o líder 
Atlético-MG nesta 
quarta, às 19h, no 

Mineirão
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Quarta (4/11)                
21h – Cuiabá 0 x 0 Chapecoense 

Ontem (9/11)
21h30 – Grêmio 0 x 0 Fluminense

Hoje (10/11)
18h30 – Athletico-PR  x  Ceará
19h – Santos x Bragantino

19h – Atlético-MG x Corinthians
20h30 – Palmeiras x Atlético-GO
21h30 – Fortaleza x São Paulo
21h30 – Sport x América
21h30 – Juventude x Internacional

Amanhã (11/11)
19h – Flamengo x Bahia

• 31 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 43 31 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 27 30 7 25 -13
Chapecoense 15 31 1 26 -26

Cesar Greco/Palmeiras

EM ALTA | Scarpa teve 23 participações em gols

Ivan Storti/Santos FC

MÁ FASE| Desempenho ruim recai sobre Marinho 

BRASILEIRO

O Palmeiras teve me-
lhor aproveitamento de 
pontos quando teve Gus-
tavo Scarpa e Raphael 
Veiga, hoje concorrentes 
de posição, ao mesmo 
tempo em campo no 
Campeonato Brasileiro, 
competição em que o 
time alviverde é vice-lí-
der e pela qual receberá 
o Atlético-GO no Allianz 
Parque às 20h30 desta 
quarta-feira (10).

Com 55 pontos, o Pal-
meiras tem 61,1% de 
aproveitamento em 30 
rodadas. Dessas, Scarpa 
e Veiga estiveram jun-
tos em campo em 18. 

E com eles jogando ao 
mesmo tempo, o time de 
Abel Ferreira conquistou 
70,3% dos pontos, com 
12 vitórias, dois empates 
e quatro derrotas.

A ideia de ter juntos os 
dois jogadores com mais 
contribuições para gol 
no ano parece começar a 
convencer Abel.

Na temporada, Scar-
pa soma 23 participa-
ções em gol, com 20 as-
sistências -12 delas no 
Brasileiro- e três tentos 
marcados. Já Veiga, com 
o gol anotando diante 
do Santos, tem agora 21 
participações, com 5 as-
sistências e 16 bolas na 
rede nos campeonatos 
de 2021.

Com Scarpa e Veiga em campo, 
time tem  conquistado mais pontos

Dupla faz 
Palmeiras 
ser melhor

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Campeonato Paulista 2022 terá Peixe 
e Ponte Preta no “grupo da morte”
A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, nesta 
terça (9), as chaves dos 16 times do Campeonato 
Paulista 2022, que começa no dia 26 de janeiro. O 
destaque fica para o Santos, que está no “grupo da 
morte” ao lado de Red Bull Bragantino, Ponte Preta e 
Santo André. Atual campeão, o São Paulo divide seu 
grupo com Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo.

NA VILA BELMIRO

Santos joga sob risco 
de rebaixamento

A má pontaria tem sido 
um dos problemas mais 
críticos do Santos neste 
Campeonato Brasileiro, 
competição pela qual a 
equipe enfrenta o Red 
Bull Bragantino às 19h 
desta quarta-feira (10), na 
Vila Belmiro. Sob o risco 
de um inédito rebaixa-
mento, o Santos convi-
ve com aproveitamento 
ruim de suas finalizações, 
o que reflete diretamen-
te nos resultados de um 
time que tem um dos 
piores ataques do torneio, 

com 26 gols marcados em 
30 partidas disputadas.

O desempenho ruim, 
registrando média de 
0,54 gol por partida, re-
cai diretamente sobre 
Marinho, que foi o arti-
lheiro do Santos na tem-
porada passada, com 24 
gols em 43 jogos, e um 
dos principais jogadores 
que levou o time ao vice-
-campeonato da Liberta-
dores. Agora ele acabou 
de completar um turno 
inteiro sem fazer gols.

 | FOLHAPRESS

ELIMINATÓRIAS

Neymar treina com a Seleção

Tite comandou nesta 
terça-feira (9) o segundo 
treinamento da seleção 
brasileira que serve de 
preparação para o jogo 
de quinta-feira (11), às 
21h30, contra a Colôm-
bia, pela 13ª rodada das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo do Qatar. No CT 
Joaquim Grava, a ativida-
de sugeriu o que pode ser 
uma parte do time que 

deve ser escalado na Neo 
Química Arena.

A comissão técnica da 
seleção realizou uma ati-
vidade em espaço redu-
zido, mas alguns jogado-
res não participaram por 
causa do desgaste da ro-
dada europeia no fim de 
semana. Os times foram 
inicialmente formados 
assim: de um lado, Eder-
son, Marquinhos, Murilo 

[zagueiro da base do Co-
rinthians que completou 
o treino], Gérson, Fred, 
Vinicius Júnior e Gabriel 
Jesus; de outro, Alisson, 
Casemiro, Renan Lodi, 
Danilo, Neymar, Phili-
ppe Coutinho e Matheus 
Cunha.

A seleção treina na 
Neo Química Arena nes-
ta quarta (10), às 16h, e 
em seguida se concentra 

para o jogo de quinta-fei-
ra. Ainda há mais uma 
rodada prevista para 
a semana que vem, na 
terça-feira, fora de casa, 
diante da Argentina.

O Brasil lidera as Elimi-
natórias com dez vitórias 
e um empate em 11 jogos 
e pode se classificar ain-
da neste período de jogos 
para o Mundial de 2022.

 | FOLHAPRESS

Lucas Figueiredo/CBF

TREINAMENTO | Neymar participou com outros jogadores das atividades no CT Joaquim Grava nesta terça-feira
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ARTES VISUAIS| Coleção de postais com roteiro histórico está em exposição no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”

Exposição de fotos 
de pontos turísticos 
resgata a memória 
e cultura da cidade

História 

em postais
SANTA BÁRBARA

Fotos de pontos turís-
ticos de Santa Bárbara 
d’Oeste estampam a cole-
ção de postais assinados 
pela artista visual Rosy 
Jesus Vaz e com roteiro 
histórico escrito por João 
Marcelo Hansser no Cen-
tro de Memórias “Histo-
riador Antonio Carlos An-
golini”. A visitação gratuita 
pode ser feita até o dia 19 
de novembro, de terça a 
sexta-feira, das 9h às 12h e 
das 13h às 17h.

Com imagens da Usina 
Santa Barbara, da Igreja 
Matriz Santa Bárbara, da 
Estação Cultural, do bairro 
rural Santo do Santo do Sa-

pezeiro, de parques, entre 
outros espaços, o projeto 
tem a intenção de resgatar 
a cultura de memória da 
cidade por meio de car-
tões-postais e conscienti-
zar sobre a importância de 
preservar, vivenciar e valo-
rizar os patrimônios ma-
teriais e imateriais cons-
truídos ou restaurados ao 
longo do tempo.

“Santa Bárbara em Pos-
tais” é realizado por meio 
da Lei Aldir Blanc, Gover-
no Federal, Ministério do 
Turismo, Secretaria Espe-
cial da Cultura e Prefei-
tura Municipal de Santa 
Bárbara d’Oeste, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo.

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Fotos: Divulgação

PÚBLICO | Apresentações no Teatro Municipal Manoel Lira serão retomadas

Espaços culturais podem ocupar 100% da capacidade
Equipamentos cultu-

rais e bibliotecas públi-
cas municipais de Santa 
Bárbara d’Oeste reabri-
ram nesta terça-feira 
(9) de forma presencial, 
com ocupação de 100% 
da capacidade, man-
tendo a exigência dos 
protocolos sanitários e 
do uso de máscara de 
proteção em todos os 
ambientes.

“A Secretaria de Cul-
tura e Turismo mante-
rá o controle relativo 
às exigências e seguirá 
com ações de promo-
ção e prevenção no que 
diz respeito ao consu-
mo, mobilidade e entre-
tenimento nos espaços, 
estabelecendo regras 
e diálogos com a po-
pulação em geral, com 
vistas a uma retomada 
responsável, preservan-
do os cuidados com o 
controle do risco à saú-
de”, disse o secretário 
de Cultura e Turismo, 
Evandro Felix.

O uso de máscara e de 
álcool em gel e aferição 
de temperatura são pro-
cedimentos obrigatórios 
em todos os espaços 
culturais durante a per-
manência nos locais.

Com o avanço da va-
cinação e melhoria dos 
índices da pandemia, 
o Governo do Estado 
permitiu a retomada 
das atividades culturais 
e ampliação da capaci-
dade de ocupação dos 
espaços em que se rea-
lizam eventos do gêne-
ro artístico, desde que 
respeitadas as medidas 
de segurança.

A medida segue a 
Instrução Normativa 
nº 9, de 5 de novembro 
de 2021, atendendo às 
medidas de prevenção 
à disseminação da Co-
vid-19, estabelecidas 
no protocolo sanitário 
setorial do Plano São 
Paulo, elaborado pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo.     | DA REDAÇÃO

Exposição “Santa 
Bárbara em Postais” 
com Rosy Vaz e João 
Marcelo Hansser

Até 19 de novembro
Visitação de terça a sexta-
feira, das 9h às 12h e das 
13h às 17h

Centro de Memórias 
| Rua João Lino, 362, 
Centro

Entrada franca

Classificação: livre
Informações 
(19) 3455-7000

SERVIÇO

A visitação 
gratuita pode ser 

feita até o próximo
 dia 19 

A Secretaria de Cultura e Turismo manterá o controle relativo 
às exigências e seguirá com ações de promoção e prevenção 
no que diz respeito ao consumo, mobilidade e entretenimento nos 
espaços, estabelecendo regras e diálogos com a população em geral, 
com vistas a uma retomada responsável, preservando os cuidados com 
o controle do risco à saúde

EVANDRO FELIX 
secretário de Cultura e Turismo de SBO
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TV Tudo

Prisão de ventre
Ensinar como fazer cocô 

foi uma das pautas do 
matinal “Vem Pra Cá”, on-
tem, no SBT. Um médico, 
especialista no assunto, 
foi chamado para explicar 
como tem que ser e como é 
a posição correta. Isso, com 
direito a uma devida priva-
da no cenário.

Claro que houve o bom 
senso de não deixar nin-
guém chegar às vias de fato. 
De pensar como foi nossa 
vida até agora sem esse en-
sinamento?

Tá na espera
É possível afirmar que o 

interesse da CNN Brasil no 
canal da Loading, antiga 
MTV, da Abril, ainda está 
em pé.

O problema é a sua 
pendência jurídica. Saber 
quando e como tudo isso 
vai terminar.

Último capítulo
A Record trabalha com 

a data de 22 de novembro 
para exibição do último ca-
pítulo de “Gênesis”. Um tra-
balho que começou antes 
da pandemia do novo coro-
navírus e só agora chega ao 
seu encerramento. Foram 
sete fases e centenas de 
profissionais, entre atores, 
diretores e técnicos, mobili-
zados no período.  

Pessoal afobado
O “tribunal” instalado 

nas redes sociais não deixa 
por menos. Nunca deixa.

Usando de poderes ab-
solutos, parte de seus inte-
grantes já considerou “Um 
Lugar ao Sol”, da Globo, um 
fracasso. E isso na noite da 
própria segunda-feira, ime-
diatamente após a exibição 
do capítulo de estreia.

O porém
“Um Lugar ao Sol” teve 

um início muito bom. O tex-
to da Lícia Manzo sempre 
vale ser destacado, porque 
nunca apela para o didatis-
mo de outros autores.

Mesmo toda gravada e 
com muito chão pela frente, 
a primeira impressão é das 
melhores. Um dos proble-
mas, claro, será apresentar 
algo diferente na já esme-
rilhada história de gêmeos.

Pedágio aborrecido
O assinante do Globo-

play, quando quer assistir à 

transmissão da câmera que 
fica - ao vivo - no estúdio da 
rádio CBN precisa esperar 
dois anúncios em vídeo. E 
que começam sem aviso 
nenhum. Não tem como 
pular essa parte.

 Não deu
Em processo de gravação 

para a Globoplay, em Goiás, 
a Glaz Entretenimento so-
nhava em ter Marília Men-
donça fazendo uma parti-
cipação em “Rensga Hits!”.

A série abordará o univer-
so sertanejo.

Bate – Rebate
· Clássico da Britney 

Spears, “Baby One More 
Time” é a segunda música 
de “Rebelde”, novela que a 
Netflix transformou em sé-
rie e que vai estrear em 5 de 
janeiro...

· ... Serão incluídas tam-
bém releituras do grupo 
mexicano RBD, que será ho-
menageado na trama.

· Nicola Siri, de várias no-
velas, está no elenco do fil-
me “Tempero do Chef”, uma 
coprodução Brasil e Itália...

· ... Que vai ser exibido no 
16º Festival de Cinema Ita-
liano, que ocorre no Cine Pe-
tra Belas Artes, nesta sexta, 
em São Paulo.

· O carnavalesco Milton 
Cunha lança nesta quarta-
-feira, no Rio, o livro “Viva e 
Aproveite – o primeiro ano 
do resto de nossas vidas”...

· ... Trabalho que conta 
com textos de Fátima Ber-
nardes e Miguel Falabella, 
entre outros. 

· “Linhas Cruzadas”, com 
Thaís Oyama e Luiz Felipe 
Pondé, é um dos programas 
mais interessantes da TV 
Cultura...

·... Os dois sempre muito 
bem feitos do noticiário. No 
entanto, estranha-se as tão 
poucas chamadas para ele.

· Giselle Tigre acaba de 
lançar seu novo single, “Co-
lagem de Revista”, com par-
ticipação de Jam da Silva, 
produtor musical de vários 
artistas brasileiros e inter-
nacionais...

·... A atriz e cantora, aliás, 
também vai integrar o elen-
co de “Reis”, nova novela da 
Record.

· A HBO Max confirmou 
a contratação de Patrícia 
Andrade, ex-Globo, para 
atuar como roteirista de 
telesséries.

C´est fini
Por causa do confronto 

Brasil e Argentina, terça que 
vem, dia 16, às 20h30, have-
rá uma série de mudanças 
na programação da Globo. 

Na véspera, segunda, 
excepcionalmente, será 
cancelado o “Tela Quente” e 
em seu lugar entrará o “The 
Voice Brasil”.

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

GP
 Mariana Becker desembarcou ontem em São Paulo 

pronta para integrar o trabalho de cobertura da Band no 
Grande Prêmio de Fórmula 1 nesta semana. Trabalho que 
também vai envolver Rubens Barrichello, tanto nos treinos 
classificatórios quanto na corrida de domingo. 

Divulgação

Mariana Becker

HORTOLÂNDIA

A Prefeitura de Hor-
tolândia promove, nesta 
quarta-feira (10), a par-
tir das 19h30, Oficina de 
Dança Sertaneja. As aulas 
são gratuitas e acontecem 
sempre às quartas-feiras 
na Escola de Artes “Augus-
to Boal”, órgão da Secre-
taria de Cultura localiza-
do no interior do Centro 
Cultural “Inês Aparecida 
da Silva Afonso”, na Rua 
Casemiro de Abreu, s/nº, 
no Jardim Amanda.

As aulas serão minis-
tradas por Antonio Fer-
reira Celestino, o Prof. 
Toninho, das 19h30 às 
21h, com início nesta 
quarta-feira, data em que 
as atividades presenciais 
serão retomadas na Es-
cola de Artes.

Para participar é pre-
ciso ter 16 anos ou mais 
e levar documento de 
identificação, necessário 
para fazer uma inscrição 
simplificada no próprio 
local da oficina. Meno-
res de idade precisam ir 
acompanhados da mãe 

ou do responsável.
O cadastro pode ser 

feito até o início das au-
las ou no decorrer da 
oficina. Segundo a Secre-
taria de Cultura, foram 
disponibilizadas 30 ins-
crições e ainda há vagas 
disponíveis.

Durante as aulas é pre-
ciso respeitar as medidas 
sanitárias adotadas du-
rante a pandemia, tais 
como uso de máscara in-
dividual de modo correto 
(cobrindo boca e nariz) 
e higienização de mãos 
com álcool em gel.

Atividades gratuitas acontecem no Centro Cultural, 
sempre às quartas-feiras, das 19h30 às 21h

Escola de artes abre 
vagas para aulas 
de dança sertaneja

DA REDAÇÃO 
HORTOLÂNDIA

Divulgação

OFICINA | Para participar das aulas de dança sertaneja é preciso ter idade acima de 16 anos
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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  
As peças que não se 
encaixam não são engre-
nagens, mas pessoas, 

por isso mesmo não se encaixam, 
porque fazem parte deste mundo e 
são afetadas pela onda de insanidade 
que se dissemina sem cessar pela 
alma do mundo.

TOURO | 21/4 a 20/5 
A ascensão é difícil, por-
que tudo parece estar 
contra você, inclusive a 

lei da gravidade, que dificulta. Porém, 
a ambição há de ser presença domi-
nante nesta parte do caminho, e você 
fazer os sacrifícios necessários.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Diante das necessida-
des, a alma parece que 
sempre tem desejo de 

algo diferente, de algo que não se 
encontra disponível de imediato. O 
que de imediato você tem agora é o 
melhor cumprimento possível das 
obrigações.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Expresse suas emoções, 
porque ainda que isso 
provoque conflitos, para 

você isso será melhor do que ficar 
com um sapo entalado na garganta. Há 
horas em que não dá para fazer cara 
de panorama, há horas que requerem 
expressão. 

LEÃO | 22/7 a 22/8
Só você tem poder de 
mudar suas próprias 
crenças, pois, ninguém, 

não importando o quão esclarecedo-
ras sejam as razões apresentadas, 
poderia fazer com que você as 
modificasse. Isso se aplica a todas as 
pessoas.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Há certos momentos em 
que não se pode esperar 
condições propícias para 

seguir em frente, mas fazer o neces-
sário ainda que tudo seja adverso. É 
hora de seguir em frente com ousadia 
e espírito firme. Assim sim.
 

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Entre desejos e obriga-
ções caminha a alma 
humana, sem saber ao 

certo o que seria melhor. Diante dos 
dilemas, não há nenhuma resposta 
simples, há apenas escolhas e, como 
você sabe, esse processo é sempre 
demorado.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Você tem suas razões, 
as pessoas com que 

você discute têm as delas. Muitas 
dessas razões são, na verdade, 
crenças e, por isso, não há como a 
discussão dar em outra coisa que o 
impasse. Será que vale a pena?

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Considere o seguinte, 
você se encontra numa 

posição mais vulnerável da que gosta-
ria, e isso indica que seria necessário 
você recuar diante das discussões, 
em vez de seguir em frente arvorando 
suas razões.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Apesar de todo mundo 
reconhecer a necessida-

de de ser flexível e ter a mente aberta 
para aceitar as mudanças, próprias e 
do mundo, na prática todo mundo re-
siste a isso. Assim é que as mudanças 
são sofridas.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Seja por obrigação 
ou por gosto, de toda 
maneira há coisas que 

requerem atenção e que precisam 
ser solucionadas. Fazendo por 
gosto, o caminho é, com certeza, mais 
divertido, mas nem sempre isso está 
disponível.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Este é o momento 
mais propício para você 
enfrentar os assuntos 

difíceis que precisam ser discutidos, 
sem temor de quaisquer conflitos que 
decorram da atitude. Viver na paz e 
no sossego não há de tirar você do 
caminho.

oscar@quiroga.net
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