
Prefeitura confirma construção de Unidades Básicas de Saúde nos dois bairros, onde já existem estruturas 
que atualmente estão fechadas; verba estadual de R$ 1,6 milhão foi intermediada pelo deputado Macris P3

Americana anuncia novas UBSs 
no Pq. da Liberdade e no Zanaga
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Operação da PF 
contra pirâmide tem 
alvo em Americana

Na região, só N. Odessa 
exige ‘passaporte da 
vacina’ para eventos

Uma das filiais de
esquema, que pode ter 
movimentado R$ 100 mi, 
funciona na Av. Brasil; 
4 foram presos em SP

Americana, Santa Bárbara, 
Sumaré, Hortolândia e 
Paulínia ainda não exigem 
comprovante de esquema
completo da imunização

Cidades

Cidades
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04OPERAÇÃO | Carros de luxo, lanchas e até aeronave foram apreendidos pela PF em  várias cidadesBrasil + Mundo07

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem que o go-
verno vai prorrogar por dois 
anos a desoneração da folha 
de pagamento de 17 seto-
res da economia. O benefí-
cio, que acaba no final deste 
ano, deve ser mantido ao 
menos até 2023.

Desoneração 
da folha será
prorrogada

Prefeituras da 
região mantêm
apenas serviços 
essenciais na 2ª

Cidades06

Polícia Federal / Divulgação

AMERICANA | Vacinação sem agendamento está mantida na Unisal e no Colégio Visão nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de Americana anunciou nesta quin-
ta-feira (11) que vai manter temporariamente na cidade a 
aplicação de vacinas contra a Covid-19 sem a necessidade 
de agendamento prévio. O esquema por livre demanda foi ini-
ciado nesta quinta na cidade – até então, as imunizações só 
eram ministradas mediante agendamento no site oficial. A 
vacinação para todos os tipos de doses está mantida nesta 
sexta em dois pontos: na Unisal, no Parque Novo Mundo, e no 
Colégio Visão, no Centro.

Americana mantém vacinação
sem agendamento prévio

Cidades04

Em Campinas, 
Ponte empata 
com Botafogo

Esportes11

Prefeitura de Americana  / Divulgação
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É importante 
que se dê ao 
Parlamento a 
chance de explicar 
e de deixar este 
debate mais claro

ARTHUR LIRA 
Presidente da Câmara, sobre 
as emendas de relator
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Geni Moreira Branco Fernandes
Faleceu ontem, aos 87 anos. Era viúva de Benedito Fernandes. Será 

sepultada hoje, às 9h, no Cemitério da Paz. (Funerária Araújo-Orsola)

Carlos Alberto Ignácio
Faleceu ontem, aos 56 anos. Foi sepultado no Cemitério Campo 

da Ressurreição. (Funerária Araújo-Orsola)

PARABÉNS |  A quinta foi de celebração para o prefeito de Nova Odessa, Cláudio 
Schooder, o Leitinho, que fez 52 anos e ganhou festa de alguns servidores.

IMAGEM DO DIA

O que é o tempo? TSE conseguirá combater fake 
news nas eleições de 2022?

Quanto tempo você 
tem? Será que tem todo o 
tempo do mundo, como 
disse Renato Russo na can-
ção Tempo Perdido, do Le-
gião Urbana? Ou será que 
tem se enganado, quando 
na verdade ele é curto de-
mais para tudo o que ainda 
se sonha realizar? Particu-
larmente, não acho o tem-
po justo. É pura matemáti-
ca, o que por si só já me faz 
ter um pé atrás. Mas como 
matéria exata, não mente.

Como você organiza 
seu tempo? Tenho a ideia 
de que se soubermos nos 
organizar podemos tor-
nar ele relativo, ao ponto 
de aproveitá-lo da melhor 
forma possível e em sua 
totalidade. Você não tem 
tempo ou arranja descul-
pas pra não fazer o que 
tem vontade? Se sente ve-
lho (a) demais ou só teme 
transformações que suas 
escolhas poderão ocasio-
nar? Uma certeza tenho, 
nunca é tarde para ir além 
ou realizar um sonho.

Passado, presente e futu-
ro. Em qual desses tempos 
você tem estado ultima-
mente? Espero que no pre-
sente. Por mais que pla-
nejemos o futuro, criando 
metas, almejando onde 
gostaríamos de chegar 

Dois julgamentos rea-
lizados no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) que 
deixaram uma mensa-
gem clara para as elei-
ções 2022: serão punidos 
candidatos que dispara-
rem mensagens em mas-
sa por meios eletrônicos 
e que atacarem o sistema 
eleitoral brasileiro com 
as chamadas fake news. 
Apesar de não cassarem 
a chapa da candidatura 
de Jair Bolsonaro e Ha-
milton Mourão à Presi-
dência da República em 
2018, os ministros do 
TSE escancararam em 
suas motivações que os 
disparos por robôs via 
WhatsApp, com escopo 
de atacar adversários, 
não serão tolerados. 

Por outro lado, no se-
gundo julgamento do 
tema, os ministros deci-
diram cassar o mandato 
e decretar a inelegibili-
dade do deputado es-
tadual Fernando Fran-
cischini (PSL-PR) por 
divulgar notícias falsas 
sobre supostas fraudes 
no uso da urna eletrôni-
ca de votação também 
em 2018.

Importante frisar que o 
TSE fixou tese no sentido 
de que o uso do disparo 
em massa via WhatsApp 
contendo desinforma-
ção poderá configurar 
abuso de poder econô-
mico e uso indevido dos 
meios de comunicação 
social, fato que pode 
ensejar a cassação do 
registro do candidato in-
frator. Apesar do enten-
dimento, o colegiado jul-
gou improcedentes duas 
ações de investigação ju-

MARCOS BARBOSA
MARCELO AITHJORNALISTA E APRESENTADOR
ADVOGADO

ou estar, o que temos em 
mãos é o presente. O que 
você tem feito dele?

Tem dedicado o seu 
tempo para que seus dias 
sejam mais leves e agradá-
veis ou se cobrado demais, 
sendo cruel muitas vezes, 
se culpando por escolhas 
do passado e devaneando 
em como deveria ter sido?

Não adianta viver em la-
mentações pelo que já pas-
sou. Além de não mudar, 
seu passado foi essencial 
na formação do que você é 
agora, e sem ele, você não 
chegaria a tal conclusão.

Quando penso em tem-
po de vida, as palavras 
“sonho” e “realização” me 
vêm à cabeça. A morte da 
cantora Marília Mendon-
ça, pela sua jovialidade, me 
fez refletir sobre esse tem-
po em específico: de vida.

Acredito, que apesar 
de ter a convicção de que 
ela ainda munia sonhos e 
propósitos a cumprir, ela 
já se sentia realizada por 
suas conquistas. Sonhava 
em ter sucesso, em com-
por, dando voz às letras e 
se apresentando ao grande 
público. Podendo assim 
transformar vidas e pro-
porcionar uma boa reali-
dade a ela e familiares. Ma-
rília também se realizou 
sendo mãe e era clara a sua 

alegria de viver. E talvez 
por isso, pelas conquistas 
e imagem que construiu, 
e pôde assim comparti-
lhar com o grande públi-
co, teve sua missão, nesse 
plano, cumprida. Diante 
disso, reflito sobre o tem-
po que nos é concedido. 
Nem mais, nem menos. O 
essencial para realizar nos-
sos sonhos e concluir pro-
pósitos ao longo da vida.

Nenhum tempo é per-
dido ou em vão. Todo 
aprendizado faz parte de 
uma única construção: a 
sua. Quando citei, mais 
acima, sobre não se pren-
der ao passado ou futuro, 
não quero que pensem 
que não é importante se 
planejar. É totalmente ne-
cessário! Mas conforme a 
idade vai passando, e com 
isso o tempo também, a 
gente se depara com mui-
tas surpresas, boas e ruins, 
mas que nos fazem lem-
brar, que apesar do plane-
jado, não temos o controle. 
Temos um propósito. Você 
vai descobrir qual o seu 
nessa jornada. E por mais 
que você desvie do cami-
nho, de alguma forma, a 
vida lhe trará de volta ao 
leme. Assim como, em al-
guns momentos você se 
questionará do ‘por quê’ 
de tal situação estar ocor-
rendo. Mais à frente vem a 
confirmação.

Se vale um conselho, 
digo que viva o hoje, o exa-
to minuto. Pois o adiante é 
resultado das escolhas do 
agora, e cultivar bem esse 
momento é o que fará com 
que você obtenha uma 
bela jornada.

Não adianta viver 
em lamentações 

pelo que já 
passou

dicial eleitoral ajuizadas 
pela coligação Brasil Fe-
liz de Novo, do PT, contra 
a chapa Bolsonaro-Mou-
rão por ilícitos eleitorais 
que poderiam, em tese, 
levar à cassação e decre-
tação da inelegibilidade 
de ambos. Entenderam 
que faltaram elementos 
que permitissem afir-
mar, com segurança, a 
gravidade dos fatos, re-
quisito imprescindível 
para a caracterização 
dos fatos dolosos.

Em seu voto, o minis-
tro Alexandre de Mo-
raes, que irá ocupar a 
presidência do TSE no 
próximo pleito, frisou: 
“Se houver repetição do 
que foi feito em 2018, o 
registro será cassado e as 
pessoas que assim fize-
rem irão para cadeia, por 
atentar contra as elei-
ções e contra a democra-
cia no Brasil”.

Somadas a essas duas 
decisões, há o inquérito 
administrativo aberto 
no TSE em agosto para 
investigar ataques do 
presidente Jair Bolsona-
ro à urna eletrônica e à 
honra de ministros do 
Judiciário. O futuro do 
presidente está nas mãos 
do novo relator, ministro 
Mauro Campbell, que 
pode transformar o caso 
em inquérito judicial, no 
qual Bolsonaro pode ser 
declarado inelegível.

Agora, vamos aguardar 
como serão as arenas de 
batalhas das campa-
nhas de 2022. O peso das 
mensagens virtuais será 
fundamental na balança 
das urnas. E quem não 
se adequar ao jogo lim-
po pode pagar um preço 
muito caro. 

Espera-se que o TSE 
consiga ter fôlego e fer-
ramentas adequadas 
para fiscalizar as notícias 
falsas e os disparos por 
robôs, evitando, assim, 
vitórias manchadas por 
crimes e ações dolosas 
no pleito eleitoral.
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SAÚDE PÚBLICA

O bairro Antônio Zana-
ga e Parque da Liberda-
de terão a construção de 
UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde), previstas para 
o próximo ano, no local 
onde já existem unidades 
desativadas. O anúncio foi 
feito ontem em entrevista 
coletiva do prefeito Chico 
Sardelli (PV) com o de-
putado federal Vanderlei 
Macris (PSDB), secretário 
de Saúde, Danilo Carva-
lho Oliveira, e vice-prefeito 
Odir Demarchi (PL).

No Parque da Liberdade, 
a UBS substituirá a antiga 

unidade do bairro, fecha-
da desde 2015; no Zanaga, 
substituirá a atual UBS 10, 
que também está fechada. 

A verba, do governo esta-
dual, é de R$ 1.670.000,00, 
a ser dividida pela metade 
para cada uma das UBSs. 
Os recursos foram inter-
mediados pelo deputado 
Macris.

As unidades serão cus-
teadas com recursos da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional do estado 
de São Paulo, por meio 
do “Programa Qualivida/
Saúde”.

O prazo de construção 
e término para o próximo 
ano é uma estimativa do 

secretário, já que depen-
derá de trâmites e da libe-
ração. No entanto, garanti-
ram que está confirmada. 

No Parque da Liberdade, 
a UBS deve servir a uma 
demanda de 12 mil pes-
soas e, no Zanaga, 17 mil, 
conforme o secretário. De-
manda que, atualmente, é 
absorvida por outras uni-
dades, que teriam o aten-
dimento desafogado com 
as novas estruturas. 

São previstos 251 metros 
quadrados de construções 
,nas quais a contrapartida 
da prefeitura será viabili-
zar o terreno e estruturas 
(energia, rede de água, 
guias e sarjetas). 

Com verbas intermediadas pelo deputado Vanderlei 
Macris, unidades serão no Pq. da Liberdade e no Zanaga

Americana terá mais 
2 UBSs para demanda 
de 29 mil moradores

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

São exigidos terrenos de 
ao menos 20m x 40m, que 
as áreas devem atender. 

Os postos terão con-
sultórios, salas de vacina-
ção e curativo, recepção, 
banheiros, consultório 
ginecológico, sala para te-
lemedicina, farmácia, área 
técnica, entre outros espa-
ços. Conforme as diretrizes 
do Programa Qualivida/
Saúde, as unidades já pos-
suem projetos padroni-
zados, portanto caberá 
ao município a instalação 

dos equipamentos, além 
da destinação dos recursos 
humanos e materiais.

Em relação a outras 
obras, o prefeito e secre-
tário declararam que as 
reformas dos postos Mac-
kenzie e Ipiranga estão em 
fase de conclusão. Este úl-
timo teve a fiação furtada, 
e é feita a licitação para a 
reposição. 

Macris também anun-
ciou que o estado deve 
garantir mais “carretas da 
mamografia”, com três 

delas a serem compradas 
com as emendas de ban-
cada, recurso federal com 
a destinação decidida con-
juntamente pelos depu-
tados estaduais, e outras 
duas a serem compradas 
pelo estado. 

Há apenas uma, e as 
aquisições devem totali-
zar seis. 

Já o Centro Oncológico 
anunciado recentemente 
está com os trâmites em 
andamento, conforme o 
deputado. 

ANÚNCIO | Secretário de Saúde explica as novas UBSs, ao lado de Macris, Chico e Odir 

Marília Pierre / Prefeitura de Americana 
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REPÚDIO AO RACISMO

NAS MÃOS DA POLÍCIA

LISTA DE MEDICAMENTOS

REPÚDIO AO RACISMO (2)

SEGURANÇA PARA UBS

A Câmara de Americana, através de todos os vereadores 
da 18ª Legislatura, manifestou publicamente nesta 
quinta-feira (11) repúdio às ofensas racistas sofridas 
pela vereadora Paolla Miguel, do PT de Campinas, que 
foi xingada de “preta lixo” em plena sessão da Câmara 
na segunda-feira (8). Os parlamentares americanenses 
protocolaram na secretaria da Casa uma moção de repú-
dio, assinada por todos os 19 vereadores, condenando o 
ato. Moções semelhantes já tinham sido apresentadas 
nas Câmaras de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

O presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos (PSB), rece-
beu na manhã desta quinta o investigador-chefe da Divisão 
de Investigações Criminais de Campinas, Marcelo Hayashi – a 
Deic está conduzindo a investigação gerada pelo Boletim de 
Ocorrência por Injúria Racial registrado pela vereadora Paolla 
Miguel (PT). “A Câmara já levantou todas as imagens, aúdios 
e o cadastro de todas as pessoas que estavam naquele dia 
acompanhando a sessão. Todo esse material foi disponibili-
zado para a investigação policial e nos colocamos totalmente 
à disposição. O que testemunhamos nesta casa foi uma 
atrocidade, um crime repugnante, e vamos até o fim para que 
a pessoa ou pessoas responsáveis pague pelo que fez”, disse 
Zé Carlos. A polícia confirmou que já identificou uma pessoa 
suspeita e que vai iniciar oitivas.

Em Santa Bárbara, o vereador Eliel Miranda (PSD) protocolou 
o Projeto de Lei nº 241/2021, quetorna obrigatória a divul-
gação na internet da lista do estoque de medicamentos de 
distribuição gratuita pelo Poder Executivo, contendo informa-
ções relativas à disponibilidade, quantidade, tipo e indicação, 
com atualização em tempo real. Na Exposição de Motivos, 
o parlamentar afirma que muitos cidadãos desconhecem 
a existência de um rol de medicamentos de fornecimento 
obrigatório pela prefeitura.

O episódio de racismo contra Paolla Miguel “revela o quão es-
trutural e impregnada essa postura está em nossa sociedade e 
acende um alerta para a importância de se repudiar veemente-
mente ofensas como essa e se discutir esse tema na sociedade 
para evitar que voltem a ocorrer”, defendem os vereadores 
americanenses na moção de repúdio. Na quarta, houve uma 
série de manifestações –  dentro e fora do Plenário da Câmara 
de Campinas – em apoio à vereadora Paolla Miguel e contra o 
racismo. Na entrada do Legislativo, cerca de 300 pessoas (entre 
as quais muitos integrantes de movimentos sociais e agremia-
ções partidárias das mais diversas siglas) gritaram palavras de 
ordem, fizeram discursos e entoaram canções, em indignação 
em relação ao crime contra a parlamentar.

Depois do episódio de terça, em que uma paciente de psiquia-
tria ameaçou servidores da UBS 7 com soco inglês, spray de 
pimenta e arma de choque, a vereadora Márcia Rebeschini 
(PV) protocolou requerimento solicitando à Prefeitura de 
Nova Odessa sobre a segurança nas Unidades Básicas de Saú-
de da cidade. “Entendo que precisam ser adotadas medidas 
para garantir a segurança dos servidores e dos pacientes. Os 
prédios de saúde são locais públicos, com grande movimenta-
ção de pessoas. É preciso ter um controle de acesso para evitar 
ocorrências como esta, que podem, inclusive, ter consequên-
cias mais graves”, disse a vereadora.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Esquema por livre demanda segue nesta sexta na Unisal e Colégio Visão

Americana mantém 
vacina sem agendamento

A Secretaria de Saúde 
de Americana anunciou 
nesta quinta-feira (11) 
que vai manter tempo-
rariamente na cidade 
a aplicação de vacinas 
contra a Covid-19 sem a 
necessidade de agenda-
mento prévio. O esque-
ma por livre demanda 
foi iniciado nesta quinta 
na cidade – até então, 
as imunizações só eram 
ministradas mediante 
agendamento no site 
oficial.

A partir desta sexta-
-feira (12), os moradores 
poderão receber a vacina 
CoronaVac sem precisar 
do agendamento, no Co-
légio Visão, das 8h30 às 
13h, e as vacinas Pfizer e 
AstraZeneca, na Unisal, 

das 8h30 às 15h30.
A medida vale para as 

três doses da vacina e se 
destina à população em 
geral com idade supe-

rior a 12 anos. O agen-
damento por enquanto 
segue apenas para a ter-
ceira dose, que mantém 
como grupos contem-

plados: idosos, profis-
sionais de saúde e imu-
nossuprimidos graves, 
segundo a pasta.

“A Vigilância Epide-
miológica esclarece que 
os grupos elegíveis à va-
cinação permanecem os 
mesmos e que se trata de 
uma estratégia diferen-
ciada, uma vez que a pro-
cura pelo agendamento 
tem diminuído conside-
ravelmente. Nesse caso, 
tanto os locais como os 
horários de oferta da va-
cina poderão ser altera-
dos ao longo dos próxi-
mos dias”.

O Colégio Visão fica na 
Rua Fernando Camargo, 
611, no Centro.

Já a Unisal (Campus 
Maria Auxiliadora) está 
localizada à Avenida Cil-
los, 3.500, no Parque Uni-
versitário.

COVID-19

DA REDAÇÃO
AMERICANA

VACINAÇÃO | Sem agendamento para esta sexta-feira 

Prefeitura de Americana  / Divulgação

PANDEMIA

Na região, só Nova Odessa exige 
‘passaporte da vacina’ em eventos

Até agora, Nova Odessa 
é a única cidade da região 
a confirmar a exigência 
do comprovante de es-
quema vacinal completo, 
o chamado “passaporte 
da vacina”, para  even-
tos culturais realizados 
pelo município. No caso 
dos eventos privados, a 
prefeitura ainda estuda 
quais as regras a serem 
adotadas.

Americana, Hortolân-
dia, Santa Bárbara d’Oes-
te e Paulínia não devem 
implantar a medida, ao 
menos em curto prazo.

Sumaré não informou 
se exigirá o comprovante.

No último dia 4, a Se-
cretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo pu-
blicou uma resolução de 
regulamentação sanitária 
nos eventos em território 
estadual. Nela, a pasta 
define que os estabeleci-
mentos que promoverem 
atividades culturais, es-
portivas ou de lazer deve-
rão exigir a imunização, 
em duas doses ou dose 
única do público antes 
do início dos eventos.

Já a Secretaria de Cul-
tura, do Ministério do Tu-
rismo, publicou portaria, 
no último dia 8, proibin-

do a exigência em proje-
tos financiados pela lei 
Rouanet.

“Um comitê envolven-
do diferentes setores da 
prefeitura está elaboran-
do as diretrizes para os 
eventos particulares. Em 
relação à Secretaria de 
Cultura, o ‘passaporte’ 
de vacina já será cobra-
do”,  afirma a coordena-
dora da Vigilância Sa-
nitária de Nova Odessa, 
Méria Brito.

Ela explica que os orga-
nizadores de atividades 
privadas terão que pro-
tocolar as informações 
sobre os eventos junto 
ao órgão. “Eles receberão 
essa orientação ficando 
sujeitos à fiscalização.”

O documento já será 
cobrado na noite desta 
sexta-feira (12) do pú-
blico presente no Teatro 

Municipal para a sessão 
do filme “Footloose”,  no 
Projeto Ponto MIS (Mu-
seus de Imagem e Som).

Por meio de nota, a 
prefeitura de Americana 
diz que “vem seguindo 
estritamente o Plano São 
Paulo”, mas que ainda 
não há uma definição 
sobre a adoção do passa-
porte para eventos.

Santa Bárbara infor-
mou que não há medida 
similar em estudo.

Já a Prefeitura de Hor-
tolândia afirma não ver 
necessidade da implan-
tação da exigência.

A Secretaria de Cultu-
ra de Paulínia diz que a 
cidade tem priorizado 
atividades culturais em 
locais abertos e que tam-
bém não há previsão de 
obrigatoriedade do pas-
saporte de vacinação.

RENATO PEREIRA
NOVA ODESSA

COMPROVANTE | Exigido para eventos em N. Odessa 

Os vereadores da Câ-
mara de Americana apro-
varam nesta quinta-feira 
(11) um projeto de lei, do 
vereador Leco Soares (Po-
demos), que permite o 
pagamento de débitos tri-
butários com cartão de dé-
bito ou crédito. A proposta, 
que ainda será votada em 
segunda discussão na pró-
xima semana, e depende 
de sanção do prefeito Chi-
co Sardelli (PV), se aplica 
a tributos constituídos ou 
não, inscritos ou não na dí-
vida ativa da prefeitura.

O parlamentar explica 
que o objetivo é oferecer 
ao inadimplente uma al-
ternativa de pagamento de 
dívidas do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no), taxas, contribuições e 
demais débitos municipais 
que estejam em atraso.

De acordo com a pro-
posta, na modalidade cré-
dito os valores poderão ser 
parcelados a critério do 
contribuinte. Ficam excluí-
dos débitos que são origi-
nários de cobrança judicial 
ou de protesto de títulos. A 
lei prevê ainda que o DAE 
(Departamento de Água e 
Esgoto) fica autorizado a 
oferecer a possibilidade de 
pagamento das faturas em 
atraso com cartão de débi-
to ou crédito. 

                                    | DA REDAÇÃO

Lei autoriza 
pagar tributos 
com cartão

AMERICANA
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FRAUDE E ESTELIONATO

Americana foi um dos 
alvos da “Operação Ponzi”, 
deflagrada na manhã des-
ta quinta-feira (11) para 
investigar um esquema de 
pirâmide financeira, que 
pode ter movimentado 
mais de R$ 100 milhões 
nos últimos quatro anos. 
Quatro pessoas foram 
presas.

A operação foi condu-
zida pela Polícia Federal, 
Polícia Civil e Ministério 
Público Estadual.

Uma das filiais do grupo 
acusado de liderar o es-
quema, a B&G Cred, fun-
ciona na Avenida Brasil, 
em Americana.

Ao todo, quatro man-
dados de prisão (um de 
prisão preventiva e três 
temporárias) e 23 manda-
dos de busca e apreensão 
foram cumpridos em di-

versas cidades paulistas 
(Santa Fé do Sul, Santa 
Clara d’Oeste, Votuporan-
ga, Bebedouro, Araçatu-
ba, Casa Branca, Santana 
de Parnaíba e São Paulo), 
além de Americana, onde 
o empresário alvo da ope-
ração não foi localizado.

Durante as investiga-
ções, a PF apurou que, em 
apenas dois anos, o em-
presário de 26 anos, que 
foi preso, abriu dezenas 
de empresas e filiais em 
várias cidades do interior 
paulista, uma delas em 
Americana, tendo como 
fachada a oferta de servi-
ços de créditos de bancos 
diversos, mas na verdade 
toda a estrutura seria vol-
tada para convencer pou-
padores a entregar suas 
economias em troca de 
altas taxas de juros remu-
neratórios, que chegavam 
até 6% ao mês. Essa ren-
tabilidade era paga atra-
vés da captação de novos 
clientes, caracterizando 

um esquema de pirâmide 
financeira.

O empresário investiga-
do como líder do esquema 
e o diretor geral do grupo 
investigado foram presos 
na saída de uma casa de 
shows em São Paulo, na 
manhã desta quinta, por 
policiais federais e foram 
conduzidos até a sede da 
PF em Jales (SP) para se-
rem ouvidos pela autori-
dade policial. Os outros 
presos são a ex-esposa do 
empresário e a diretora fi-
nanceira do grupo.

BENS APREENDIDOS
A PF também localizou 

uma mansão, chácaras e 
um terreno às margens do 
Rio Paraná, além de vários 
carros de luxo e uma aero-
nave, que foram apreen-
didos. Três embarcações 
de grande porte também 
foram apreendidas com o 
apoio de equipes da Polí-
cia Militar Ambiental de 
Fernandópolis (SP).

Uma das filiais do esquema, que pode ter movimentado 
R$ 100 milhões, segundo a PF, funciona na Av. Brasil

Americana é alvo 
de operação contra 
pirâmide financeira

DA REDAÇÃO
E AGÊNCIA BRASIL
AMERICANA

Os presos serão indicia-
dos, na medida de sua cul-
pabilidade, pelos crimes 
contra o sistema finan-
ceiro nacional, falsidade 
ideológica, estelionato, 
crime contra a economia 
popular e organização 
criminosa, com as penas 
máximas somadas de até 

24 anos de reclusão. 
A defesa dos acusados 

não foi localizada até o fe-
chamento desta edição.

O nome da operação 
remete ao criminoso ítalo 
americano Charles Ponzi, 
que no início da década 
de 1920, na cidade de Bos-
ton, nos Estados Unidos, 

convenceu parceiros a in-
vestirem no seu esquema 
financeiro, que prometia 
um retorno de 50% em 
45 dias. Ele conseguia dar 
esse retorno aos primeiros 
investidores utilizando-se 
da captação de novos in-
vestidores, prometendo a 
mesma rentabilidade.

APREENSÕES | Carros de luxo, lanchas e aeronave foram apreendidos em várias cidades 

Polícia Federal  / Divulgação

ATESTADOS MÉDICOS

Dr. Daniel promete ação e Conselho 
de Ética pode ser acionado

O vereador Dr. Daniel 
(PDT) reafirmou nesta 
quinta-feira (11), duran-
te a sessão da Câmara de 
Americana, que ingressa-
rá nas esferas criminal e 
cível para que a divulga-
ção do atestado médico 
apresentado por ele no 
último dia 29 seja apura-
da, além de pedir repara-
ção por danos causados. 
Ele, que é médico da rede 
municipal, e a esposa, a 
tamém médica Adriana 
Polito Cardoso, ex-direto-
ra técnica do Hospital Mu-
nicipal Waldemar Tebaldi, 
apresentaram atestados 
médicos no final de sema-
na do feriado prolongado 
de Finados, e foram a uma 
festa de aniversário em 
Caldas  Novas (GO), no 
último dia 30. Ambos es-
tariam de plantão no HM 
na data. O casal nega.

Conforme a Prefeitura, o 
CID do atestado de Dr. Da-
niel, válido por cinco dias, 

está sob o código 593, que 
se refere à luxação, entor-
se ou distensão em arti-
culações e ligamentos do 
tornozelo e pé. O CID dos 
atestados apresentados 
pela médica Adriana Car-
doso estão sob os códigos 
A09 e M255, relacionados 
a diarreia e dor articular, 
válidos por dois dias.

A Secretaria de Saúde 
informou que deve apurar 
a veracidade dos atesta-
dos e que tomaria even-
tuais medidas cabíveis.

“Quero declarar que 
fui acometido de calúnia 
e difamação a partir de 
ação criminosa de funcio-
nário da prefeitura, o qual 
fotografou e divulgou à 
imprensa documentos 
pessoais que, por lei, são 
sigilosos e a responsabili-
dade legal por sua guarda 
e privacidade é atribuída 
ao empregador. Tanto a 
veracidade deste atestado 
quanto a conduta do mé-
dico que o fez são inques-
tionáveis. Isso provocou 
um espetáculo midiático 

para atingir a honra desse 
vereador, que tem mos-
trado não compactuar 
com os atuais problemas 
que a saúde pública en-
frenta”, disse.

Dr. Daniel pediu ainda 
que a figura do servidor 
público e do vereador 
não fossem confundidas. 
“Com muito respeito a 
cada um dos vereadores, 
aqui nessa casa legislativa 
exerço a função de verea-
dor e não de servidor pú-
blico, que isso fique bem 
claro”, disse.

O presidente da Câmara, 
Thiago Martins (PV), afir-
mou que se reuniria com 
os membros da Comissão 
de Ética para discutir o 
caso. “Eu gostaria de con-
versar com os vereadores 
Léo da Padaria (PV), Juni-
nho Dias (MDB) e Profes-
sora Juliana (PT), para a 
gente conversar e juntos 
procurar entender do que 
ele está sendo acusado, se 
é verdade ou não, se é o 
caso de colocar o conselho 
de ética ou não”.

RENATO PEREIRA
AMERICANA

SECTUR E ACIA

Americana abre inscrições para 
concurso de decoração natalina

Em parceria com a 
Acia (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Americana), a Secreta-
ria de Cultura e Turismo 
anunciou nesta quinta-
-feira (11) a realização 
do “Concurso de De-
coração Natalina”, que 
vai premiar as melhores 
decorações residenciais 
e comerciais da cidade.

A iniciativa, segundo a 
prefeitura, tem o intuito 
de “promover o turismo, 
fomentar as vendas nos 
comércio e serviços e 
representar a tradição 
natalina com fraterni-
dade, respeito a amor ao 
próximo”.

O concurso contem-
plará duas categorias: 
residência e estabeleci-
mento comercial, e as 
inscrições estarão dis-
poníveis a partiur desta 
sexta (12) e até 4 de de-
zembro, no site da pre-

feitura (www.americana.
sp.gov.br). 

De 5 a 15 de dezembro, 
uma comissão julgado-
ra percorrerá os locais 
analisando e julgando 
a decoração, segundo 
os critérios de “espírito 
natalino”, “criatividade 

e originalidade”, “beleza 
e inovação”, “ilumina-
ção” e “impacto visual 
da decoração diurna e 
noturna”.

 No dia 17 de dezem-
bro, serão entregues as 
notas dos jurados, e no 
dia 20 haverá a cerimô-
nia de premiação, no 
prédio da Estação Cul-
tura. Serão premiadas 
as três melhores decora-

ções de cada categoria.
Para as melhores de-

corações residenciais, os 
prêmios serão um vale-
-compra no valor de R$ 
1.000,00 (1º lugar); vale-
-compra de R$ 500,00 e 
uma cesta de cosméticos 
(2º lugar); e um jantar 
para casal. 

A premiação para os 
vendedores da decora-
ção de estabelecimentos 
comerciais será um vale-
-compra de R$ 1.000,00 
(1º colocado); vale-com-
pra de R$ 500,00 e uma 
cafeteira elétrica (2º co-
locado); e duas persianas 
(3º colocado).

A comissão julgadora 
será formada por dois 
representantes da Secre-
taria de Cultura e Turis-
mo, dos da Associação 
Comercial e Industrial, 
um do Conselho de Tu-
rismo, um do Fundo So-
cial e dois da sociedade 
civil com conhecimento 
em artes, designer e de-
coração.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Iniciativa vai premiar 
as seis melhores 
decorações em 
duas categorias
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Um homem que realizava reparos em um telhado 
caiu de uma altura de aproximadamente cinco 
metros e ficou gravemente ferido na manhã 
desta quinta-feira (11), na Praia Azul, em 
Americana. De acordo com o serviço de urgência 
e emergência, o 192, a equipe foi acionada à Rua 
Luis Gonzaga Contato, por volta das 8h25. No 
local, constataram que o homem havia caído de 
uma altura de cerca de cinco metros. Populares 
relataram que a vítima estava trabalhando 
quando o telhado rompeu e o homem caiu de 
cabeça no chão. Ele foi socorrido pelo serviço de 
urgência e emergência em estado grave devido 
à traumas e ferimentos na região da cabeça e 
coluna vertebral.

A Secretaria de Saúde de Americana divulgou nesta 
quinta-feira (11) um balanço da campanha de 
multivacinação, que teve início no dia 1º de outubro 
e segue prorrogada até dezembro. O objetivo da 
campanha é ampliar a cobertura do calendário 
anual de vacinação em recém-nascidos, crianças 
e adolescentes de até 15 anos de idade, além de 
atualizar a caderneta de vacinação sobre as vacinas 
que ainda não foram aplicadas. Até o dia 11 de 
novembro, a Vigilância Epidemiológica recebeu 
4.347 indivíduos, dos quais 2.923 necessitaram pelo 
menos uma dose de alguma vacina. A coordenadora 
da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Carla 
Brito, explicou que a cobertura está dentro do 
esperado, porém considera de suma importância a 
imunização completa dos menores. 

Homem cai de telhado e fica 
gravemente ferido na Praia Azul

Americana segue com a 
campanha de multivacinação 

GIRO

Gustavo Valério | Divulgação

RESGATE | Vítima foi socorrida após queda do telhado 

Prefeituras vão manter apenas serviços essenciais no feriado do dia 15

Repartições municipais
fecham na segunda-feira

As prefeituras da região 
estarão fechadas na pró-
xima segunda-feira (15), 
feriado nacional da Procla-
mação da Independência. 
Apenas os serviços consi-
derados essenciais (como 
saúde, segurança e abas-
tecimento de água, por 
exemplo) serão mantidos 
em esquema de plantão.

AMERICANA
A Prefeitura de America-

na confirmou nesta quinta 
que os setores adminis-
trativos não trabalham no 
feriado e o Paço Municipal 
permanecerá fechado, rea-
brindo normalmente na 
terça-feira. Mas, serviços 
considerados essenciais, 
como atendimento mé-
dico de urgência e emer-
gência, plantão do DAE 
(Departamento de Água 
e Esgoto), coleta de lixo e 
Guarda Municipal funcio-
narão normalmente na 
segunda. 

Os cemitérios da Sauda-
de e do Parque Gramado 
também estarão abertos.

No Parque Ecológico 
fecha na segunda, mas 
o Jardim Botânico estará 
aberto todos os dias, das 
6h às 20h.

O Pronto-Socorro do 
Hospital Municipal fun-
ciona normalmente, 24h, 
bem como o Pronto aten-
dimento do Antônio Zana-
ga, que ficará aberto todos 
os dias.

SANTA BÁRBARA
Na vizinha Santa Bár-

bara d’Oeste, o esquema 
é praticamente o mesmo 
de Americana: Paço Mu-
nicipal fechado na se-
gunda-feira, e apenas os 
serviços essenciais man-
tidos. Prontos-Socorros, 
Guarda Municipal, Defe-
sa Civil e DAE (Departa-
mento de Água e Esgoto) 
funcionarão em regime 
de plantão 24h.

Os atendimentos nas 
UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde), CEO (Cen-
tro de Especialidades de 
Odontológicas), biblio-
tecas, espaços culturais 
e “Desenvolve S.Bárbara” 
estarão suspensos na se-
gunda e serão retomados 
na terça-feira (16).

A coleta de lixo e de re-
cicláveis ocorre normal-
mente seguindo crono-
grama pré-estabelecido.

Os Ecopontos do Pla-
nalto do Sol, Olaria e Ge-

rivá abrirão normalmen-
te, na segunda, das 6h às 
11h e das 12h30 às 18h.

SUMARÉ
Em Sumaré, o expe-

diente das repartições 
públicas municipais será 
encerrado às 17h desta 
sexta (12) e retomado às 
8h da próxima terça-feira 
(16). Durante o período 
em que não houver expe-
diente nos departamen-
tos da prefeitura, serão 
mantidos os serviços es-
senciais e de emergência.

A coleta de lixo domi-
ciliar será realizada nor-
malmente, bem como 
o Cemitério Municipal 
da Saudade, das 8h às 
17h30.

O transporte coleti-
vo municipal vai operar 
com 50% da frota no dia 
15. 

Na rede municipal 
Saúde estão mantidos 
os atendimentos 24h 

nas UPAs (Unidades de 
Pronto-Atendimento) do 
Jardim Macarenko, do 
Matão e PA Nações. O PA 
Maria Antônia terá aten-
dimento por 12h (das 7h 
às 19h), bem como o PA 
CIS Nova Veneza, que 
funcionará das 7h às 22h. 

A vacinação contra a 
Covid-19 será mantida 
no sábado (13) e segunda 
(15) no Centro Esportivo 
Veredor José Ferreira, das 
9h às 15h.

HORTOLÂNDIA
A Prefeitura de Hor-

tolândia adoto o mesmo 
esquema das vizinhas: 
os serviços no Paço Mu-
nicipal serão encerrados 
nesta sexta-feira (12), às 
17h, reabrindo após o fe-
riado prolongado, na ter-
ça-feira (16), às 8h.

Na rede municipal de 
saúde, além do Pron-
to-Socorro do Hospital 
Municipal Mário Co-
vas, outras unidades de 
p ro n t o - a t e n d i m e n t o 
funcionarão sem parar: 
as três UPAs-24h no Jd. 
Amanda, Jd. Rosolém e 
Jd. Nova Hortolândia, 
bem como a Unidade 
Respiratória (UR) vol-
tada ao atendimento 
de pacientes com  Co-
vid-19.

Neste período, as UBSs 
(Unidades Básicas de 
Saúde) e as unidades de 
atenção especializadas 
estarão fechadas, rea-
brindo na terça-feira 
(16).

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

DA REDAÇÃO
REGIÃO

AMERICANA | Prefeitura permanecerá fechada segunda 

HORTOLÂNDIA

Inscrições para Instituto 
Federal terminam no domingo 

As inscrições para cursos 
técnicos no IFSP (Institu-
to Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de 
São Paulo), campus Hor-
tolândia, para o primeiro 
semestre de 2022 se encer-
ram no próximo domingo 
(14) e devem ser realizadas 
exclusivamente no site ht-
tps://processoseletivo.ifsp.
edu.br/. Há  200 vagas para 
cursos integrados, conco-
mitantes ou subsequentes 
ao Ensino Médio. 

Todos os cursos são gra-
tuitos, sem cobrança de 
mensalidade.

Porém, para se inscrever, 
é necessário pagar uma 
taxa, que varia de R$ 30 
(técnicos concomitantes 

ou subsequentes) a R$ 60 
(técnicos integrados).

Outras informações so-
bre o processo seletivo es-
tão no Edital nº 400/2021 e 
podem ser obtidas no site 
do IFSP, www.ifsp.edu.br, 
ou no (11) 98781-0008.

O IFSP reserva 50% das 
vagas para estudantes que 
cursaram o Ensino Funda-
mental integralmente em 
escolas públicas.

As provas, presenciais, 
serão realizadas no dia 19 
de dezembro, na mesma 
cidade, ou município da 
mesma região, da localiza-
ção do câmpus escolhido 
na inscrição, e terá dura-
ção de três horas.

                                     | DA REDAÇÃO

AMERICANA

Trio em fuga com carro roubado 
bate na Brasil e acaba capturado

Policiais militares 
prenderam na noite 
desta quarta-feira (10) 
um homem de 31 anos 
e apreenderam um ado-
lescente de 17 anos após 
uma perseguição que 
terminou em um aci-
dente na Avenida Brasil, 
em Americana. Um ado-
lescente de 15 anos tam-
bém participava da ação.

Segundo a polícia, os 
jovens estavam em um 
Honda Civic nas ime-
diações da Praia Azul 
em atitude suspeita. Por 
meio de pesquisa, poli-

ciais confirmaram que o 
veículo havia sido rou-
bado – minutos depois 
foi verificado que o carro 
foi roubado durante um 
assalto a uma residência 
em Nova Odessa, no últi-
mo sábado (6).

Os militares tentaram 
abordar o trio na Rua 
Maranhão. Porém, o 
motorista desobedeceu 
a ordem de parada e fu-
giu. Houve perseguição 
policial pelas rodovias 
Anhanguera (SP-330) e 
Luiz de Queiroz (SP-304).

O motorista entrou em 
Americana e seguiu para 
a Avenida Brasil, onde, 
na contramão, se chocou 

contra uma palmeira da 
avenida, próximo à Rua 
das Castanheiras, por 
volta das 21h. Depois do 
acidente, o trio tentou 
fugir a pé, mas foi captu-
rado pela polícia.

Com leves escoriações, 
os jovens foram levados 
ao HM (Hospital Mu-
nicipal) Dr. Waldemar 
Tebaldi, onde foram me-
dicados e em seguida, 
encaminhados para a 
delegacia.

O homem de 31 anos 
foi preso em flagrante 
por recepção, o menor 
de 17 anos ficou apreen-
dido e o menor de 15 foi 
liberado.

RAFAEL REZENDE
AMERICANA

Técnico Integrado ao 
Ensino Médio

Automação Industrial
40vagas -integral

Informática
40 vagas - integral

Mecânica
40 vagas -  integral

Técnico Concomitante/
Subsequente ao Ensino 
Médio

Eletroeletrônica
40 vagas - noturno

Fabricação Mecânica
40 vagas - noturno

CURSOS
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A jornalista e colunista de política da GloboNews 
Cristiana Lôbo morreu nesta quinta-feira (11), 
em São Paulo, em decorrência de um quadro de 
saúde que envolvia tratamento contra um câncer 
e uma pneumonia contraída recentemente, 
informou a emissora. Ela tinha 64 anos e estava 
internada no hospital Albert Einstein. Cristiana se 
tratava havia alguns anos de mieloma múltiplo, 
que é um tipo de câncer que atinge uma célula 
da medula óssea chamada de plasmócito, 
responsável pela produção de anticorpos que 
combatem vírus e bactérias. A jornalista iniciou 
a carreira em Goiás e, em Brasília, trabalhou 
nas coberturas de saúde e educação, mas foi 
na área política que teve seu maior destaque, 
inicialmente nos jornais e depois na GloboNews.

Seja para quem vai para o litoral paulista ou para 
quem pretende curtir o feriado prolongado da 
Proclamação da República na capital, o clima não 
deve ser favorável e o frio deve prevalecer.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de 
Emergências Climáticas) da Prefeitura de São 
Paulo, “os próximos dias devem ser parecidos 
com esta quinta-feira (11)”, afirmou em nota. De 
acordo com dados da medição automática do 
Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no 
Mirante de Santana, a temperatura máxima nesta 
quinta não passou de 18,5ºC. Ainda segundo o 
órgão municipal, os ventos úmidos que sopram 
do oceano favorecem o ingresso de umidade, o 
que mantém a maior quantidade de nuvens, os 
chuviscos e as temperaturas mais baixas.

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) afirmou 
nesta quinta-feira (11) que dois pacientes 
internados para investigação da doença da vaca 
louca estão, na verdade, com suspeita da forma 
esporádica da DCJ (doença de Creutzfeldt-Jakob), 
considerando aspectos clínicos e radiológicos. 
A forma esporádica não tem relação com o 
consumo de carne bovina. Ainda não há, porém, 
confirmação diagnóstica. Os dois pacientes 
estão internados no Centro Hospitalar para a 
Pandemia de Covid-19 do INI (Instituto Nacional 
de Infectologia). Ambos são residentes da Baixada 
Fluminense - um é morador de Belford Roxo e, o 
outro, de Duque de Caxias.

Jornalista Cristiana Lôbo, da GloboNews, 
morre aos 64 anos em SP vítima de câncer

Feriado prolongado começa com frio 
em São Paulo, segundo a meteorologia

Fiocruz descarta mal da vaca louca 
em dois pacientes internados no Rio

GIRO

Divulgação

LUTO | A jornalista Cristiana Lôbo faleceu nesta quinta

Bolsonaro recua e agora decide estender benefício a empresas até 2023

Governo vai prorrogar por 2 
anos desoneração da folha

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) 
disse nesta quinta-feira 
(11) que o governo vai 
prorrogar por dois anos a 
desoneração da folha de 
pagamento de 17 setores.

O governo era contrá-
rio à medida até este mo-
mento. O benefício, que 
acaba no final deste ano, 
deve ser prorrogado por 
meio de um projeto de 
lei na Câmara. O texto es-
tende até 2026, mas deve 
ser alterado para 2023, 
por acordo.

“Resolvemos prorro-
gar por mais dois anos a 
questão da desoneração 
da folha, inclusive [da] 
minha querida imprensa. 
Ninguém ficou de fora, 
nem vocês [jornalistas]”, 
disse o presidente, em 
tom crítico à imprensa.

“Isso tem a ver com a 
manutenção de empre-
go. Estamos numa situa-
ção de pós-pandemia, 
e devemos ajudar esses 
setores. Ou seja, quem 
por ventura se eleger em 
22 vai ter 23 todinho para 
resolver essa questão da 
desoneração”, continuou 
o presidente, durante 
cerimônia no Palácio 
do Planalto. A decisão 

ocorre após reunião do 
mandatário com Paulo 
Guedes (Economia) e Te-
reza Cristina (Agricultu-
ra), com a participação 
de representantes dos 
setores.

O governo alegava que 
não havia espaço orça-
mentário para a medida. 
Com o benefício para os 
17 setores, abre mão de 
R$ 8,3 bilhões.

A mudança de posição 
fez parte de um acordo 
do governo, em espe-

cial da Economia, com 
alguns deputados, por 
votos pela PEC dos Pre-
catórios, aprovada nesta 
semana na Câmara.

O deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS), rela-
tor do projeto de lei que 
estende o benefício até 
2026, disse à reportagem 
ter votado a favor da pro-
posta, depois de ter con-
versado com o ministro.

Guedes condicionou 
a desoneração da folha 
à aprovação da medida. 

Disse que todo mundo 
sabe que ele é favorável 
ao benefício fiscal, mas 
que só com a PEC haverá 
espaço fiscal.

O deputado chamou a 
proposta de “muito ruim” 
e “fura teto”. “Mas não 
negociei emenda secreta, 
nada, negociei algo que 
fosse útil. Conversei com 
[os deputados] Bia [Ki-
cis, PSL-DF, presidente 
da Comissão de Consti-
tuição e Justiça] e Arthur 
[Lira, PP-AL, presidente 
da Câmara], que me ga-
rantiram que o projeto 
vai avançar”, disse.

O projeto de lei está 
parado na comissão, por 
articulação do próprio 
governo para impedir 
que avançasse.

Em setembro, o gover-
no tentou condicionar a 
desoneração da folha de 
pagamentos à aprovação 
da reforma do Imposto 
de Renda. A Economia 
queria incluir no texto 
o imposto digital, o que 
não deu certo.

Agora, negociam com a 
chamada PEC do Calote, 
que adia o pagamento 
dos precatórios (dívida 
da União que não podem 
mais ser negociadas).

Além disso, a proposta 
é vital para o pagamento 
do Auxílio Brasil.

ECONOMIA

FOLHAPRESS
BRASÍLIA
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MINISTRO | Paulo Guedes negocia aprovação da proposta

CORONAVÍRUS

Brasil registra 243 mortes por 
Covid em 24 h e 15 mil casos

O Brasil registrou 
243 mortes por Covid e 
15.144 casos da doença, 
nesta quinta-feira (11). 
Com isso, o país chegou 
a 610.323 vidas perdidas 
e a 21.926.526 pessoas 
infectadas pelo Sars-
-CoV-2 desde o início da 
pandemia.

A média móvel de 
mortes permanece em 
queda. Agora ocorrem 
230 óbitos por dia, redu-
ção de 30% em relação 
ao dado de duas sema-
nas atrás. 

Já a média de casos se 
manteve em estabilida-
de, ou seja, sem varia-
ções superiores a 15%. 
Ela agora é de 11.421 
infecções por dia.

Os dados do país, co-
letados até 20h, são fru-

to de colaboração entre 
veículos de imprensa 
para reunir e divulgar 
os números relativos à 
pandemia do novo co-
ronavírus. As informa-
ções são recolhidas pelo 
consórcio de veículos 
de imprensa diariamen-
te com as Secretarias de 
Saúde estaduais.

VACINAÇÃO
O Brasil registrou 

1.485.500 doses de va-
cinas contra Covid-19, 
nesta quinta. De acordo 
com dados das secreta-
rias estaduais de Saúde, 
foram 228.513 primei-
ras doses e 917.622 se-
gundas. Também foram 
registradas 3.242 doses 
únicas e 336.123 doses 
de reforço.       | FOLHAPRESS

SUSTO

Explosão em prédio deixa 
nove feridos em Jundiaí

A explosão ambiental 
dentro de um apartamen-
to em um condomínio no 
bairro Cidade Jardim, em 
Jundiaí, fez com que a 
Defesa Civil da cidade do 
interior paulista interdi-
tasse a torre em que a uni-
dade fazia parte. No total, 
127 apartamentos foram 
desocupados por medida 
de segurança. A explosão, 
que aconteceu na última 
terça-feira (9), foi captada 
por uma câmera de segu-
rança do próprio condo-
mínio.

Nas imagens, é possível 
ver o momento da explo-
são, que ocorreu em um 
apartamento no segundo 
andar, por volta das 11 
horas de terça-feira (9). 
Logo após alguns obje-
tos voarem da unidade 
uma cortina de fumaça 

começa a sair pela janela. 
O andar todo parece ser 
atingido.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros da cidade, que 
fez uma publicação em 
sua conta no Instagram, 
nove pessoas precisaram 
de atendimento, sendo 
duas delas socorridas por 
vizinhos ao hospital Pau-
lo Sacramento. O Grupo 
NotreDame Intermédica, 
responsável pela unidade 
de saúde, disse que “não 
iria informar o estado de 
saúde das vítimas por res-
peito a elas”.

A Defesa Civil de Jun-
diaí afirmou que a inter-
dição da torre deve-se à 
inabitabilidade, por conta 
da segurança dos mora-
dores, em virtude da ex-
plosão no ambiente.

                                         | FOLHAPRESS
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LEGISLATIVO

O Congresso aprovou 
nesta quinta-feira (11) 
projeto de lei que inclui 
o Auxílio Brasil no Plano 
Plurianual do governo e 
transfere R$ 9,36 bilhões 
do Bolsa Família para o 
novo programa social do 
governo federal. 

Em duas sessões sub-
sequentes, primeiro para 
deputados federais e em 
seguida para senadores, a 
proposta acabou aprova-
da em bloco nas duas Ca-
sas. Todos eles se referiam 
à abertura de crédito.

A oposição reclamou da 
votação das propostas de 
abertura de crédito, por-
que a convocação para a 
sessão do Congresso Na-
cional não contemplou a 
votação de vetos do pre-
sidente Jair Bolsonaro. 
Um dos vetos que os par-
lamentares pressionam 
para derrubar é referente 

ao do projeto que garante 
a distribuição gratuita de 
absorventes para estu-
dantes de baixa renda e 
mulheres em situação de 
rua. 

Segundo o projeto de 
lei do Congresso, R$ 9,2 
bilhões serão destinados 
à transferência de renda 
para pagamento do bene-
fício e R$ 2 milhões vão ser 
alocados no aperfeiçoa-
mento de mecanismos de 
gestão e disseminação de 
informações para o públi-
co do Auxílio Brasil.

Outros R$ 93,4 milhões 
serão disponibilizados 
por meio de apoio a entes 
federados, através do ín-
dice de gestão descentra-
lizada do Auxílio Brasil.

O Auxílio Brasil foi 
anunciado no fim de ou-
tubro deste ano pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
em substituição ao Bolsa 
Família. Trata-se de uma 
das principais apostas do 
chefe do Executivo para 

reverter a queda de po-
pularidade e ganhar força 
para o ano de 2022, quan-
do buscará a reeleição.

O governo federal busca 
pagar parcelas de R$ 400 
para os beneficiários a 
partir de dezembro. Para 
isso, conta com a aprova-
ção da PEC dos Precató-
rios, que dribla o teto dos 

gastos e abre espaço de 
até R$ 91,6 bilhões -sendo 
R$ 50 bilhões apenas para 
o programa.

A PEC vai começar a 
sua tramitação no Sena-
do, mas parlamentares já 
adiantam que vão buscar 
reduzir esse espaço no or-
çamento.

ORÇAMENTO
A economia no Orça-

mento do Bolsa Família 
foi gerada pela liberação 
dos chamados créditos 
extraordinários durante 
a pandemia de Covid-19. 
Os instrumentos não fa-
zem parte do Orçamen-
to e são permitidos pela 
Constituição em casos de 
imprevisibilidade e ur-
gência. Como os créditos 
foram emitidos para pa-
gar o auxílio emergencial, 
e os pagamentos substi-
tuem o Bolsa Família na 
maior parte dos casos, foi 
aberto um espaço no Or-
çamento.

O Auxílio Brasil é con-
siderado peça chave no 
projeto de reeleição de 

Bolsonaro. O objetivo do 
Planalto é que todas as 
famílias contempladas re-
cebam no mínimo R$ 400 
até dezembro de 2022.

Para acomodar o au-
mento das despesas no 
próximo ano, o governo 
propôs uma manobra que 
dribla o teto de gastos. 
O objetivo da proposta 
é abrir um espaço orça-
mentário por meio de 
uma mudança na forma 
de corrigir anualmen-
te a regra fiscal. A partir 
da alteração, será criado 
espaço nas contas do go-
verno em 2022, com uma 
elevação de R$ 30 bilhões 
no teto.

O dinheiro será usado 
para turbinar temporaria-

mente, até o fim do ano 
que vem, o Auxílio Brasil.

A medida, associada à 
limitação de precatórios, 
deve criar uma margem 
total de R$ 83 bilhões nas 
contas no ano das elei-
ções. Parte do dinheiro 
deve ser deslocado para 
turbinar emendas parla-
mentares - recursos dire-
cionados pelos deputados 
e senadores a obras e pro-
jetos em suas bases.

A decisão, que teve o 
aval do governo e do mi-
nistro Paulo Guedes (Eco-
nomia), levou a um pedi-
do coletivo de demissão 
de quatro secretários res-
ponsáveis por comandar 
a área que controla o cofre 
do governo.

Deputados e senadores destinaram recursos do 
extinto Bolsa Família para o novo programa social

Congresso aprova projeto 
que libera R$ 9,36 bilhões 
para pagar Auxílio Brasil 

FOLHAPRESS
BRASÍLIA
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CONGRESSO | Parlamentares realizaram duas sessões ontem para aprovar projeto

Novo Bolsa Família 
vai destinar R$ 400 
para beneficiários a 
partir de dezembro

PARLAMENTO

Após decisão do STF, Lira fala em 
mais transparência em emendas

Após o plenário do 
STF (Supremo Tribunal 
Federal) ter mantido a 
proibição ao pagamento 
das emendas de relator a 
deputados e senadores, 
o presidente da Câmara, 
Artur Lira (PP-AL), de-
fendeu nesta quinta-feira 
(11) um projeto para tor-
nar o mecanismo mais 
transparente.

“Decisão não se co-
menta, decisão se cumpre 
e se contesta. Há uma dis-
cussão e ela é transversal 
a respeito desse assunto. 
Ela tem uma narrativa, e 
a nós só vai caber esclare-
cer mais ainda, com mais 
transparência, propondo 
o que pode ser possível 
com um projeto de lei 
que altera a resolução 
zero um para ficar mais 
transparente”, afirmou.

Aliado do governo Jair 
Bolsonaro, ele também 
afirmou que seria um re-
trocesso deixar o coman-
do das emendas só com 
o Executivo. “Aí sim que 
nem a imprensa, nem os 

deputados, nem a popu-
lação saberão da discri-
cionariedade”, disse.

As declarações foram 
feitas na tarde desta 
quinta em Lisboa, após 
o presidente da Câmara 
participar de um evento 
de comemoração dos 25 
anos da CPLP (Comuni-
dade dos Países de Língua 
Portuguesa) organizado 
por políticos brasileiros.

Lira pediu confiança 
para que os parlamenta-
res esclareçam os pontos 

criticados. “Neste mo-
mento, em vez de se cri-
ticar o que tecnicamente 
não se conhece, é impor-
tante que se dê oportu-
nidade ao Parlamento, 
que sempre foi aberto, 
que modifica a vida das 
pessoas com essas emen-
das, a chance de explicar 
e de deixar este debate 
mais claro, sem politizá-
-lo como tudo que vem 
acontecendo no Brasil”, 
afirmou Lira.

                                        | FOLHAPRESS
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DISCURSO | Arthur Lira participa de evento em Portugal

ELEIÇÕES 2022

Aliados de Doria desconfiam de app 
para votação nas prévias no dia 21

A menos de duas se-
manas das prévias presi-
denciais do PSDB e com 
a disputa acirrada entre 
os governadores João 
Doria (SP) e Eduardo 
Leite (RS), a votação por 
aplicativo é considerada 
passível de fraudes pelos 
paulistas, mas é chan-
celada pelos gaúchos e 
pelo terceiro participan-
te, o ex-prefeito de Ma-
naus, Arthur Virgílio.

O partido, porém, não 
tem um plano B e deve, 
portanto, usar a ferra-
menta. Dirigentes da le-
genda afirmam que, caso 
os aliados de Doria real-
mente vetem o uso do 
aplicativo, devem arcar 
com o custo político de 
inviabilizar ou adiar sem 
prazo a votação marcada 
para o próximo dia 21.

Nos bastidores, alia-
dos do governador de 
São Paulo afirmam que 
a insegurança do apli-
cativo pode levar à judi-
cialização do resultado 

das prévias. O prefeito de 
Jundiaí, Luiz Fernando 
Machado, que represen-
ta a campanha de Doria 
nos temas referentes ao 
aplicativo, afirma, po-
rém, ter otimismo.

“Apesar de o aplicativo 
se encontrar em fase de 
desenvolvimento, acre-
dito que as equipes res-
ponsáveis encontrarão 
o melhor caminho para 
garantia da votação. Se-
guimos confiantes que 
esta inovação promovi-

da pelo PSDB será capaz 
de garantir uma enorme 
festa da democracia in-
terna”, disse. “A utiliza-
ção ou não do disposi-
tivo será uma decisão 
absolutamente concilia-
da e combinada entre a 
direção do partido e os 
candidatos. A única pos-
sibilidade descartada é a 
volta a algo mais vulne-
rável e grave: o voto na 
cédula”, diz o presidente 
do PSDB, Bruno Araújo.

                                       | FOLHAPRESS
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NA DISPUTA | O governador de São Paulo, João Doria
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Criação de mais cargos em tribunais e de um novo TRF fará presidente dar maior canetada da história do Judiciário

Bolsonaro nomeará 75 desembargadores
JUSTIÇA

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) vai dar 
a maior canetada da his-
tória recente do Judiciário 
brasileiro. No próximo 
ano, ele nomeará 75 de-
sembargadores nos seis 
tribunais regionais fede-
rais do país. A avalanche 
bolsonarista nas cortes 
será possível graças ao 
aumento de quase 50% 
das vagas em cinco tribu-
nais aprovado pela Câma-
ra no dia 8 de novembro 
(serão 57 novos cargos). 
E também à criação de 
uma nova corte, o Tribu-
nal Regional Federal da 6ª 
Região, em Minas Gerais, 
aprovada anteriormente, 
em outubro. O TRF-6 terá 
18 novos juízes.

De um total de 139 de-
sembargadores federais, 
portanto, o Brasil passará 
a ter 214. A lei que cria os 
novos cargos já está na 
mesa de Bolsonaro para 
ser sancionada.

A nomeação de um nú-
mero tão grande de ma-
gistrados em tribunais 
estratégicos preocupa 
setores do meio jurídico, 
que já temem o apare-

lhamento da cúpula do 
Judiciário pelo bolsona-
rismo. Acima dos TRFs 
estão apenas o STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça) e 
o STF (Supremo Tribunal 
Federal).

Para citar apenas um 
exemplo de enorme im-
pacto político, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva foi julgado e preso 
por determinação do Tri-

bunal Regional Federal da 
4ª Região, que confirmou 
sentença do ex-juiz Ser-
gio Moro contra ele. Toda 
a Operação Lava Jato, em 
todos os estados, passou 
pelos TRFs.

Os tribunais regionais 
federais julgam também 
crimes tributários e am-
bientais. O presidente da 
República nomeia os de-
sembargadores dos TRFs 
a partir de lista tríplice 
apresentada a ele pelos 
próprios tribunais.

Nas vagas reservadas à 
magistratura, os candida-
tos da lista são escolhidos 
entre os juízes federais 
que se inscrevem para 
concorrer ao cargo. Uma 
das listas é mais aberta, 
elaborada pelo critério de 
merecimento. Três juízes 
fazem parte dela, e Bol-
sonaro escolherá um de-
les para o cargo. Na vaga 
seguinte da magistratura, 
o critério é a antiguida-
de. Apenas neste caso a 
escolha se restringe a um 
nome, levado ao presi-
dente pelo TRF.

Outra parte das vagas, 
equivalente ao quinto, é 
reservada a indicações 
do Ministério Público e 
da OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil), que 
formam listas submetidas 
aos tribunais. As Cortes 
selecionam três nomes e 
enviam para a escolha do 
presidente da República.

Caberá a Bolsonaro 
sempre a última palavra, 
o que dá ao governo enor-
me poder de negociação 
e influência na elabora-
ção das listas.

O senador Flávio Bol-
sonaro, filho do presi-
dente, é considerado 
peça-chave para a nego-

ciação das listas com no-
mes de candidatos que 
os tribunais apresenta-
rão ao presidente.

O ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal) 
Nunes Marques, que já 
integrou o Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Re-
gião (TRF-1), vem sendo 
apontado como um dos 
interlocutores preferen-
ciais de Bolsonaro para 

o preenchimento das va-
gas. Seu gabinete já esta-
ria recebendo romaria de 
futuros candidatos.

MAIS GASTOS
A questão financeira 

também preocupa: as 
vagas de desembarga-
dores serão abertas com 
o fechamento de cargos 
vagos de juízes federais. 
A estrutura para atender 

os magistrados dos tribu-
nais, no entanto, é bem 
mais dispendiosa.

O Tribunal Federal da 1ª 
Região passará de 27 para 
43 desembargadores; o da 
2ª Região, de 27 para 35; o 
da 3ª Região, de 43 para 
55; o da 4ª Região, de 27 
para 39; o da 5ª Região, de 
15 para 24. E o de Minas 
Gerais terá nomeados no-
vos 18 desembargadores.

MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS
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PRÉDIO | Fachada da sede do novo TRF-6, em Minas Gerais, que terá 18 desembargadores

Número de 
desembargadores no 

país passará de 
139 para 214

COMBATE À FOME

Governo lança programa nacional de doação de alimentos
Pressionado pela fome 

e pela inflação, o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) anunciou 
nesta quinta-feira (11) 
um programa de doação 
de alimentos por em-
presas, tendo isenção de 
ICMS como contraparti-
da. Não há restrição nas 
doações, mas o progra-
ma de ter, em sua maio-
ria, aqueles alimentos 
que estão próximos da 
data de vencimento.

Isso ocorre porque as 
empresas deixam de pa-
gar tributo sobre a logís-
tica na incineração de 
produtos que não podem 
mais ser consumidos, 
podendo doá-los, sem 
pagar ICMS, antes da da-
ta-limite.

“Qual era a queixa que 
o setor produtivo co-
mentava conosco? Tenho 
que ter um funcionário 
só para preencher toda 
essa papelada, mandar 
para o ministério, [para 
o] funcionário ir lá verifi-
car, carimbar. Então, um 
processo desse com um 
alimento que estava fi-
cando perecível”, disse o 

ministro João Roma (Ci-
dadania) na cerimônia 
no Palácio do Planalto.

Segundo ele, “está cla-
ro” que não há escassez 
de alimentos no País. 
“Muito disso [fome no 
Brasil] está nas disfun-
ções da burocracia.”

O programa Comida 
no Prato funciona como 
espécie de plataforma, 
ligando empresas inte-
ressadas e instituições 

de bancos de alimentos. 
O anúncio contou com 
a presença do presidente 
Jair Bolsonaro, ministros 
e o presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pe-
dro Guimarães.

“[Por meio] desse co-
legiado [Confaz, Conse-
lho Nacional de Política 
Fazendária], nós conse-
guimos atualizar as nor-
mativas para que ficasse 
realmente claro que, ao 

invés de dar destinação 
a esse produto, [se] esse 
produto for entregue 
nesta rede de banco de 
alimentos, a indústria 
também ficará isenta 
dos impostos, inclusive o 
ICMS”, disse ainda Roma.

Apesar de o anúncio ter 
sido realizado no Planal-
to, a isenção do tributo 
é estadual. Ela está em 
vigor desde 8 de julho. 
Até outubro, segundo o 

governo, mais de R$ 42 
milhões em valor de ali-
mentos já foram doados 
com a medida.

Um levantamento da 
Rede Brasileira de Pes-
quisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar e Nu-
tricional (Rede Penssan) 
mostrou, em dezembro 
de 2020, que mais da me-
tade dos brasileiros (55%) 
sofriam de algum tipo de 
isenção alimentar (grave, 
moderada ou leve).

O inquérito, conduzido 
pelas pesquisadoras que 
validaram no país a Esca-
la Brasileira de Seguran-
ça Alimentar usada pelo 
IBGE, procurou dar se-
quência a levantamentos 
do órgão estatal, feitos a 
cada quatro anos, como 
anexo da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Do-
micílio (Pnad) e Pesquisa 
de Orçamentos Familia-
res (POF). Realizada em 
1.662 domicílios urbanos 
e 518 rurais, a pesquisa 
trouxe esses números an-
tes do repique inflacio-
nário dos últimos meses 
– que deve ter agravado o 
quadro.              | FOLHAPRESS

Antonio Cruz / Agência Brasil

FOME | O presidente Bolsonaro e ministros durante o lançamento do programa

Uma declaração con-
junta publicada pelos 
Estados Unidos e pela 
China na COP26 trouxe 
otimismo para as nego-
ciações da conferência da 
ONU, que busca concluir 
a regulamentação do 
Acordo de Paris e aumen-
tar a ambição das metas 
climáticas.

O texto afirma que os 
países buscam respon-
der à crise climática com 
ações imediatas e tam-
bém “por meio da coo-
peração em processos 
multilaterais, incluindo o 
processo da Convenção 
do Clima, para evitar im-
pactos catastróficos”.

Anunciada no fim da 
tarde desta quarta-feira 
(10), a declaração foi in-
terpretada por negocia-
dores e observadores da 
COP como um sinal polí-
tico de que os dois países 
devem cooperar para en-
contrar soluções para as 
negociações climáticas.

O texto também reforça 
metas individuais de cada 
país.                        | FOLHAPRESS

COP26: China e EUA  
fazem declaração 
de cooperação 

MEIO AMBIENTE
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Pedro Souza / Atlético

BRIGA | Jogadores do timão tentam barrar o rival em jogo contra o Atlético-MG, quarta

Rubens Chiri/saopaulonet

TUDO IGUAL | Empate com o Fortaleza na quarta contribui para a instabilidade do time

Reprodução/Instagram

REDES | Hamilton  postou montagem dele com Senna

BRASILEIRO

A derrota do Corin-
thians diante do Atlético-
-MG na quarta-feira (10), 
por 3 a 0, evidenciou um 
problema da equipe nos 
últimos jogos do Cam-
peonato Brasileiro: a di-
ficuldade na criação das 
jogadas de ataque. No 
Mineirão, pela primei-

ra vez sob o comando 
de Sylvinho, o time não 
acertou nem um chu-
te em direção ao gol em 
uma partida.

Mesmo com a chegada 
dos reforços contratados 
no meio da temporada, 
o Corinthians é uma das 
equipes que menos fi-
naliza no Brasileiro, com 
uma média de oito chu-
tes por partida na Série A 

-à frente apenas de Cuia-
bá (7,9) e Atlético-GO 
(7,1). O problema vem 
sendo trabalhado pela 
comissão técnica desde 
o início da competição, 
mas Sylvinho ainda não 
encontrou uma solução.

Depois de jogar com Jô 
de referência no ataque, 
optou por Roger Guedes. 
Mas também, nas últi-
mas quatro rodadas, de-

Derrota diante do Atlético-MG por 3 a 0 evidenciou 
dificuldade do elenco de criar jogadas de ataque

Ataque inofensivo 
é problema para 
o Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

cidiu escalar Renato Au-
gusto como falso 9. Agora 
o comandante corin-
tiano se vê questionado 
pelas suas escolhas, não 
enxerga mudança efeti-

va no ataque e, por isso, 
não descarta a mudança 
do esquema tático para a 
reta final da competição.

O próximo compro-
misso é contra o Cuiabá, 

no sábado (13), na Neo 
Química Arena. O Corin-
thians segue na sexta co-
locação, com 47 pontos, e 
mantém vivo o sonho de 
disputar a Libertadores.

PREOCUPAÇÃO

São Paulo volta à zona incômoda na tabela
Um time que nunca es-

teve entre os dez primei-
ros colocados da atual 
edição do Brasileirão 
volta a se dividir entre 
sonhar com a parte de 
cima e se preocupar com 
a de baixo da tabela. Essa 
é a situação do São Pau-
lo depois de conquistar 
apenas um ponto dos seis 
disputados fora de casa 
contra Bahia e Fortaleza.

A equipe de Rogério 
Ceni volta para casa em 
distâncias semelhantes 
da tão sonhada vaga na 
Libertadores e da temi-
da zona de rebaixamen-
to. Hoje o time tricolor é 

o 14º colocado, com 38 
pontos, a cinco do Z-4 e a 
nove do G-6.

A possibilidade de 
queda para a segunda 
divisão nunca foi tratada 
publicamente pelo clu-
be do Morumbi, mesmo 
com o começo ruim no 
Brasileiro, em que ven-
ceu a primeira partida 
apenas na décima roda-
da. Campeã paulista, a 
equipe tinha como gran-
de objetivo conquistar 
uma vaga para a próxi-
ma Libertadores via tor-
neio nacional.

Conforme os tropeços 
foram se acumulando, a 

chance de uma classifi-
cação direta para a fase 
de grupos foi ficando 
cada vez mais distante. 
Há muito tempo já que 
o São Paulo fala em bus-
car ao menos uma vaga 
nas fases preliminares da 
competição continental. 
Isso quando fala.

Desde que chegou, Ro-
gério Ceni tem adotado 
um discurso de cautela 
tanto para falar sobre um 
cenário mais otimista 
como para evitar falar so-
bre o pior -algo que vol-
tou ao radar do torcedor 
devido aos últimos resul-
tados.                  | FOLHAPRESS

FÓRMULA 1

Hamilton faz homenagem a Senna

Atual segundo colo-
cado da temporada da 
Fórmula 1, o piloto bri-
tânico Lewis Hamilton, 
da Mercedes, postou 
nesta quinta-feira (11), 
nas suas redes sociais, 
uma montagem em que 
ele aparece “ao lado” de 
Ayrton Senna. No texto 
que acompanha a ima-
gem, o heptacampeão 
mundial reforçou sua 
admiração pelo ídolo 
brasileiro, ao qual ele já 
declarou várias vezes.

“Minha maior ins-
piração. Era como ele 

corria, sua paixão pela 
vida e pelo esporte. Mas 
mais do que tudo, foi a 
maneira como ele en-
frentou sozinho um sis-
tema que nem sempre 
foi gentil com ele. Que 
o legado de Aryton Sen-
na viva para sempre, 
especialmente vibrante 
neste fim de semana”, 
disse ele.

Recentemente, em 
entrevista coletiva an-
tes da 19ª etapa da 
Fórmula 1, o hepta-
campeão falou sobre 
o prazer de correr em 
solos brasileiros. “Te-
nho um carinho muito 
grande pelo país, pelo 

Brasil. É como se fosse 
meu lar. Quero passar 
mais tempo aqui. Já fui 
convidado para passar 
o Natal aqui, há partes 

lindas do país e preciso 
pegar um tempo para 
conhecer tudo isso. 
Quando me aposentar, 
quero passar mais tem-
po no Brasil, no Rio de 

Janeiro, por exemplo”, 
concluiu.

Vale ressaltar que Le-
wis perderá cinco posi-
ções no grid de largada 
no Autódromo de In-
terlagos, na prova do-
mingo (14). A Mercedes 
optou por trocar o mo-
tor de Hamilton, então 
ele terá que arcar com 
a punição imposta pela 
FIA.

Nas últimas quatro 
etapas, a Mercedes ven-
ceu os GPs da Rússia e 
da Turquia, e a RBR le-
vou as provas dos Esta-
dos Unidos e do Méxi-
co. Faltam 4 etapas para 
o final do campeonato.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Piloto britânico 
afirma que brasileiro 

é sua maior 
inspiração
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Dia 4/11                
21h – Cuiabá 0 x 0 Chapecoense 

Dia 9/11
21h30 – Grêmio 1 x 0 Fluminense

Quarta-feira (10/11)
18h30 – Athletico-PR  2 x 1 Ceará
19h – Santos 2 x 0 Bragantino

19h – Atlético-MG 3 x 0 Corinthians
20h30 – Palmeiras 4 x 0 Atlético-GO
21h30 – Fortaleza 1 x 1 São Paulo
21h30 – Sport 2 x 3 América
21h30 – Juventude 2 x 1 Internacional

Ontem (11/11)
19h – Flamengo 3 x 0 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 68 31 21 50 28
Palmeiras 58 31 18 51 16
Flamengo 57 30 17 57 29
Fortaleza 49 31 15 40 6
Bragantino 49 32 12 47 10
Corinthians 47 31 12 32 3
Internacional 44 31 11 38 6
Fluminense 42 31 11 29 -3
Athletico-PR 41 31 12 38 -2
América-MG 41 31 10 31 -1
Cuiabá 39 31 8 28 -1
Ceará 39 31 8 29 -3
Santos 38 31 9 28 -8
São Paulo 38 31 8 24 -5
Atlético-GO 37 30 9 24 -8
Bahia 36 31 9 33 -9
Juventude 33 30 7 28 -8
Sport 30 32 7 18 -12
Grêmio 29 30 8 26 -12
Chapecoense 15 31 1 26 -26

FUGA DA DEGOLA

Santos incorpora versão brigadora
O técnico Fábio Carille 

e o atacante Marinho já 
haviam deixado bem cla-
ro que não seria apenas 
na técnica que o Santos 
se afastaria do risco de re-
baixamento para a Série 
B do Campeonato Brasi-
leiro. E essa tese foi mais 
uma vez comprovada na 
vitória por 2 a 0 sobre o 
Red Bull Bragantino na 
quarta-feira (10), na Vila 
Belmiro.

Sem mostrar um fute-
bol brilhante e de fluidez 
no ataque, o Santos usou 
de grande intensidade e 
muita briga para se so-
brepor a um time que 
está no G-6 do Brasileiro 
e briga pelas vagas diretas 
na Libertadores de 2022. 
Essa foi apenas a segunda 
vez que o time alvinegro 
triunfou contra uma das 
equipes que estão neste 
trecho de destaque da ta-
bela de classificação.

Ivan Storti/SantosFC

CARA DE MAU  | Jogadores comemoram gol contra o Bragantino na vitória por 2 a0 

Entre as equipes que 
mais correm risco de re-
baixamento, o Santos é 
uma das que têm melhor 
aproveitamento contra o 
G-6. Considerando a me-
tade de baixo da tabela, 
apenas Ceará e Juventu-
de contam com um re-

trospecto melhor. O clu-
be cearense conquistou 
11 pontos em oito par-
tidas, enquanto o time 
gaúcho somou nove em 
nove partidas.

O sucesso do Santos 
diante do Bragantino 
acontece justamente 

quando o time havia aca-
bado de sofrer um cho-
que. No domingo passado 
(7), a equipe da Vila Bel-
miro perdeu para o Pal-
meiras por 2 a 0 em casa 
e foi completamente do-
minada a maior parte do 
tempo.                  | FOLHAPRESS

DEU CERTO | Abel Ferreira mudou a tradicional formação na zaga e há 6 rodadas Palmeiras é o 2º a sofrer menos gols

SÉRIE B

Ponte empata com 
o líder Botafogo

 Ponte Preta e Bota-
fogo se enfrentaram na 
noite desta quinta-fei-
ra (11), no Moisés Lu-
carelli, com objetivos 
distintos na Série B do 
Campeonato Brasileiro. 
Neste cabo de guerra, 
os dois lados igualaram 
forças e ficaram no em-
pate sem gols.

Com o placar, a Ponte 
foi a 43 pontos e ainda 
tenta afastar de vez as 
chances de rebaixamen-
to -o Londrina, primei-
ro na degola, tem 38. O 
Botafogo, por sua vez, 
permanece na lideran-
ça, agora com 63 pontos.

Na próxima rodada, 
a Ponte Preta visita jus-
tamente o Londrina, na 
segunda-feira. O clube 
carioca volta a campo 
no mesmo dia, no Nil-
ton Santos, contra o 
Operário.

A Ponte Preta come-

çou o duelo um pou-
co acanhada, mas, aos 
poucos, pela necessida-
de do resultado e apro-
veitando o fator casa, foi 
se soltando. As investi-
das pelas pontas gera-
ram apreensão no Bota-
fogo. A equipe de Gilson 
Kleina, porém, pecava 
no momento de arrema-
tar as jogadas.

Já o clube alvinegro 
aplicou uma pressão 
inicial, mas o rendimen-
to teve uma queda. Mais 
fechado, os visitantes 
apostaram nas saídas 
em velocidade, nos con-
tra-ataques. No segun-
do tempo, houve uma 
tentativa de mudar a 
postura, mas as jogadas 
pareciam não fluir. A 
equipe não mostrava a 
mesma movimentação 
de partidas anteriores, 
principalmente no setor 
ofensivo.          | FOLHAPRESS

Com a inversão de zagueiros na formação, time registra série invicta

Palmeiras muda tática 
e tem 2ª melhor defesa

A tradicional forma-
ção defensiva com Luan 
atuando pelo lado direi-
to e Gustavo Gómez pelo 
esquerdo, vigente desde 
2018, com Felipão, foi 
quebrada por Abel Fer-
reira na partida contra o 
Internacional há seis ro-
dadas, com vitória por 1 a 
0, no Allianz Parque. De lá 
para cá, só um time sofreu 
menos gols que o Palmei-
ras no Campeonato Brasi-
leiro, o Bahia.

Na atual série invicta, 
iniciada uma rodada an-
tes, no 0 a 0 com o mesmo 
Bahia em Salvador, o time 
de Abel sofreu apenas três 
gols -média de 0,42 gol 
por partida. É o mesmo 
número do Cuiabá, um 
a mais que a equipe de 
Guto Ferreira no mesmo 
período.

Tanto na Bahia quanto 
na goleada de quarta-feira 
(10), sobre o Atlético-GO, 
por 4 a 0, Gómez esteve 
ausente. E então Luan 
voltou a jogar pela direita, 
com o chileno Kuscevic à 

esquerda. Nos dois jogos, 
o time também não foi 
vazado.

Em comparação com 
os números gerais do 
time, a mudança de de-
sempenho é abissal. Nas 
outras 24 rodadas, o time 
sofreu 32 gols, uma mé-
dia de 1,33 gol por parti-
da -ou quatro gols a cada 
três jogos. No campeona-
to, com 35 gols sofridos, a 
média alviverde é de 1,11 
gol por jogo.

A melhora fez com que 
o Palmeiras subisse al-
guns degraus. O time, que 

já chegou a ter a quarta 
pior defesa da competi-
ção, é agora a 12ª melhor. 
Entre os dez primeiros, 
já há duas defesas piores 
que a alviverde: Red Bull 
Bragantino, com 37; e 
Athletico-PR, com 40. E 
há muitas bem próximas 
do número palmeirense.

Outro ponto de incô-
modo, citado por Abel 
Ferreira até mesmo em 
entrevistas, é que o Pal-
meiras hoje só tem mais 
gols sofridos que um 
time do Z-4, o Sport, que 
levou 31.

BRASILEIRO

FOLHAPRESS
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Vitor Silva/Botafogo

NO MAJESTOSO  | Ponte e Botafogo ficam no 0 a 0
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A atriz Fernanda Mon-
tenegro também foi esco-
lhida a semana passada 
para integrar a Acade-
mia Brasileira de Letras. 
Segundo a professora 
Maria Arminda Arruda, 
referência em sociologia 
da cultura, é “muito sig-
nificativo” que a Acade-
mia esteja construindo 
“uma visão mais alarga-
da do que seja cultura” 
neste momento em que 
o campo “está sofrendo 
fortes constrições” pelo 
governo Bolsonaro.

Fernanda e Gil, além 
de representarem tradi-
ções culturais distintas, 
são personalidades de 
“posições políticas bem 
definidas”. “A Academia, 
ao trazer essas pessoas 
que muitas vezes são 
atacadas pelo que fa-

zem, está dando um re-
cado indireto”, diz a pro-
fessora.

“Essas coisas vão sen-
do feitas paliativamente. 

A sociedade educa as ins-
tituições e as instituições 
educam a sociedade.”, diz 
a escritora Nélida Piñon.

 | FOLHAPRESS

Divulgação

ELEITA | Fernanda Montenegro já ocupa uma cadeira

POP | A escolha do cantor Gilberto Gil para integrar o grupo de imortais sugere uma mudança de postura e aproximação da Academia Brasileira de Letras com um público maior

Imortal

O cantor e compositor 
Gilberto Gil, de 79 anos, 
foi eleito na tarde desta 
quinta-feira (11) o mais 
novo imortal da Acade-
mia Brasileira de Letras. 
Ele venceu uma dispu-
ta com o poeta Salgado 
Maranhão e o escritor 
Ricardo Daudt. Minis-
tro da Cultura de 2003 a 
2008, durante o gover-
no Lula, Gil é um dos 
principais expoentes do 
movimento tropicalista, 
responsável por uma re-
volução na música e na 
estética brasileira a par-
tir dos anos 1960.

Escreveu canções fun-
damentais como “Aque-
le Abraço”, “Refazenda”, 
“Domingo no Parque” 
e “A Novidade”, além de 
outras centenas, cujos 
versos foram compila-
dos no volume “Todas as 
Letras”, editado em 1996 
com organização de Car-
los Rennó.

Mas a verdade é que 
Gil dispensa apresen-
tações. A escolha de 
uma das figuras mais 
conhecidas da cultura 
brasileira para ocupar 
a cadeira deixada pelo 
jornalista Murilo Melo 
Filho, na semana se-
guinte à eleição da atriz 
Fernanda Montenegro, 

sugere que a Academia 
Brasileira de Letras es-
teja passando por uma 
mudança significativa.

Afinal, uma instituição 
acusada com frequência 

de se encastelar numa 
torre de marfim agora 
acolhe nomes de vas-
ta popularidade, que se 
tornaram célebres em 
áreas alheias à literatura 

-os livros de autoria de 
Fernanda e Gil soam in-
cidentais na escolha de 
seus nomes. Será que a 
Academia quer estender 
os braços a um público 
maior?

Presidente da entidade 
há quatro mandatos, o 
escritor Marco Lucchesi 
diz que ignorar a visi-
bilidade desses nomes 
é “negar o óbvio”, mas 
que suas eleições não 
são motivadas por isso, 
e sim pela “compreensão 
de um senso mais amplo 
da cultura”.

“A Academia absorveu 
o conceito antropológi-
co de cultura, no qual a 
literatura é um capítulo 

essencial, mas não ex-
clusivo.”

É notável também 
que as duas eleições são 
passos importantes na 
direção de uma maior 
representatividade na 
Casa de Machado de As-
sis, escritor negro que a 
fundou. Gil se torna hoje 
a segunda pessoa negra 
entre os 37 imortais. Fer-
nanda é a nona mulher a 
sentar numa cadeira da 
Academia em sua histó-
ria de 124 anos.

A primeira mulher 
eleita foi Rachel de Quei-
roz, em 1977, ano em 
que a proibição de can-
didaturas femininas foi 
derrubada.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Gilberto Gil é eleito para ocupar cadeira 
na Academia Brasileira de Letras

Atriz foi eleita para integrar Academia

Índigena é 
candidato a 
uma cadeira

Na próxima sema-
na é possível que um 
passo significativo 
seja dado. O educa-
dor indígena Daniel 
Munduruku compe-
te com Paulo Nieme-
yer e Joaquim Bran-
co pela vaga aberta 
com a morte do crí-
tico literário Alfredo 
Bosi. Caso vença, 
será o primeiro indí-
gena da história da 
Academia Brasileira 
de Letras.

Também estão 
marcadas eleições 
para o próximo dia 
25, com seis candi-
datos para a cadeira 
deixada pelo advo-
gado Marco Maciel, 
que foi vice-presi-
dente do governo 
Fernando Henrique 
Cardoso; e para 16 
de dezembro, com 
dez nomes em dis-
puta pela vaga do 
professor de filosofia 
Tarcísio Padilha.

“Temos que pen-
sar que, na verdade, 
a Academia espelha 
a realidade cultural 
criadora do Brasil e 
não está elegendo 
para ocupar nichos, 
nichos para negros, 
nichos para indíge-
nas. Não há isso”, 
diz a imortal Nélida 
Piñon. 

| FOLHAPRESS
CAPA DE DISCO| Gil usa roupa semelhante ao fardão da ABL

A Academia não está elegendo negros, 
está elegendo intelectuais, pensadores 
brasileiros

NÉLIDA PIÑON 
escritora e imortal

Cantor é a segunda 
pessoa negra entre 
os 37 integrantes da 

Academia

Fotos: Divulgação

NOTÁVEL
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TV Tudo

Formas
 diferentes

Sobre o interesse da Net-
flix em se aproximar do SBT 
e até alugar alguns dos seus 
estúdios, vale colocar que 
essas empresas têm manei-
ras diferentes de proceder. A 
começar pelos exames de 
saúde, que são exigidos dia-
riamente.

Por outra
A Netflix tem por norma 

trabalhar sempre de uma 
forma bem independente.

Camarins e refeitórios, por 
exemplo, só dela. Não sei se 
isso o SBT poderá oferecer.

Números 1
O site cupomvalido re-

uniu dados da Statista e 
JustWatch sobre os serviços 
de streaming no Brasil e di-
vulgou informações interes-
santes. O Brasil é o segundo 
país que mais consome 
filmes e séries online no 
mundo, perdendo apenas 
para os Estados Unidos. Em 
terceiro, está o Reino Unido.

Números 2
No ranking das cinco 

plataformas mais usadas 
no Brasil estão, respectiva-
mente: Netflix (31%), Ama-
zon Prime (24%), Disney+ 
(12%), Globoplay (8%) e 
HBO Max (7%). E os três 
gêneros mais consumidos 
no país são Drama (47,8%), 
Ação/Aventura (18,3%) e 
Comédia (16%).

 Flagra
Homero Salles, nome co-

nhecido da TV, passou a cir-

cular com certa frequência 
pelos corredores da Jovem 
Pan. Isso desde a semana 
passada.

Ninguém ainda fala qual 
é a dele. E nem ele. Mas que 
tem coisa, certeza que tem.

Na laje 
“Festa na Laje” é o tema 

da festa desta semana, ou 
da noite de hoje, em “A Fa-
zenda 13”, na Record.

A live musical será com o 
grupo “Menos é Mais”.

Troca
Na segunda-feira, 23h, 

vai ao ar um episódio espe-
cial de “Espelho”, no Canal 
Brasil.

Lázaro Ramos passa o 
bastão de apresentador 
para Flávia Oliveira e ocupa 
a cadeira de entrevistado 
para falar da sua estreia 
como diretor de cinema em 
“Medida Provisória”.

Bate – Rebate
· Marco Aurélio Souza, do 

esporte da Globo, tem ex-
celente olhar para as coisas 
pitorescas que acontecem 
no futebol...

· ... Dentro e fora do cam-
po. Faz sempre um trabalho 
interessante.

· Rafinha Bastos será o 
primeiro convidado da nova 
temporada de “Questioná-
rio Mionzera”, entrevistas 
exclusivas que Marcos Mion 
faz no YouTube...

· ... Estreia nesta próxima 
terça, 19h...

· ... Na fila nomes como 
Aretuza Lovi, Ana Clara 
Lima, Christian Figueiredo, 
Péricles, Chay Suede, Jerry 
Smith e Paola Carosella.

· Band inteirinha a partir 
de hoje no autódromo de 
Interlagos, para treinos e 
prova da Fórmula 1...

· ... Jornalismo e esporte 
mobilizados. Entretenimen-
to pegando carona.

· Faleceu, ontem, em São 
Paulo, Luiz de França Leite, 
sócio-fundador da TV Asa 
Branca, afiliada da Globo 
em Caruaru, município de 
Pernambuco, por proble-
mas pulmonares.

· Zezé Motta será a en-
trevistada do “Roda Viva”, 
segunda-feira, na Cultura. 
Entre outros, Joyce Ribeiro e 
Taís Araújo na bancada.

· Cumprindo temporada 
de sucesso no Teatro Alfa, 
em São Paulo, o espetácu-
lo “Cura”, da companhia de 
dança Deborah Colker, abriu 
sessão extra neste sábado.

· A partir do dia 16, o Star+ 
terá a estreia da série “Man in 
the Arena”, com Tom Brady...

· ... Uma produção que 
aborda a lendária carreira 
construída pelo atleta da 
NFL, que acumula sete tí-
tulos do Super Bowl em 21 
temporadas.

C´est fini
O Globoplay começou a 

gravar um documentário 
em homenagem a Gilberto 
Braga, morto em outubro. A 
proposta é registrar depoi-
mentos de amigos, paren-
tes, atores e diretores que 
trabalharam com o autor.

Lucélia Santos, protago-
nista de “Escrava Isaura”, 
foi a primeira a gravar. Malu 
Mader e Gloria Pires tam-
bém estão na extensa lista.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

O usurpador
Em “Um Lugar ao Sol”, Renato/Christian (Cauã Reymond) e Bárbara (Alinne Moraes) 

se casam após ele tomar o lugar do irmão.
A sequência vai ao ar no capítulo deste sábado. É um meio que replay de tudo.

Globo/Divulgação

Cauã Reymond e Alinne Moraes em cena do “Um Lugar do Sol”

PROGRAMAÇÃO

A Diretoria de Cultura da 
Prefeitura de Nova Odessa 
abriu nesta quinta-feira 
(11) a inscrição de artistas 
locais interessados em fa-
zer apresentações volun-
tárias durante a programa-
ção de Natal da cidade. A 
programação tem previsão 
de começar no próximo 
dia 8 de dezembro, e segui-
rá por duas semanas, até a 
véspera da data mais im-
portante para o comércio.

Os interessados devem 
enviar nome da banda ou 
do artista, um portfólio 
mostrando o que produz 
e seus endereços de redes 
sociais, através do e-mail 
cultura@novaodessa.
sp.gov.br ou pelo núme-
ro (19) 99762-6369. Serão 
aceitas inscrições até a 
próxima sexta-feira, dia 
19. O agendamento será 
confirmado após a apro-
vação da comissão avalia-
dora responsável por ade-
quar apresentações, datas 
e horários.

“Queremos levar novas 
oportunidades para os 
artistas locais, trazendo 
além de espaço para eles, 
a chance para que, apro-
veitando a alta circulação 
de pessoas nessa época 
do ano, a população con-
suma mais cultura da 
própria cidade”, comenta 
Cadu Pinotti Jr, responsá-
vel pela Diretoria de Cultu-
ra e Turismo da Prefeitura.

As apresentações se-
rão feitas principalmen-
te na Praça Central José 
Gazzetta. 

Interessados devem enviar material para a Diretoria 
de Cultura de Nova Odessa até o próximo dia 19

Abertas inscrições 
para apresentações 
artísticas no Natal

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

Divulgação

NO PALCO | As apresentações artísticas na programação de Natal são voluntárias
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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  
São muitas emoções 
desencontradas e 
misturadas que sua alma 

precisa administrar nesta parte do 
caminho, além do tanto de incerteza 
que circula à solta pela alma humana. 
Presença de espírito, é isso que você 
precisa.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Os encontros não 
programados, mas que 
provocam emoções 

peculiares, hão de ser considerados 
com atenção, porque representam 
a mensagem que vem através dos 
mistérios da vida, e que podem ajudar 
muito a fazer retificações.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
É mais importante você 
fazer o que esteja dentro 
do seu alcance do que fi-

car esperando pelas condições ideais 
para fazer o que deseja. Esperar seria 
perder tempo; a chance agora é fazer 
pouco, mas fazer bem. Aí sim!

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Bem no meio dos 
perrengues habituais 
acontecem também 

situações divertidas, e sua alma fica 
na posição de poder escolher o tipo 
de emoção que se tornará a nota 
dominante do dia. Fazer drama? Ou se 
divertir muito?  

LEÃO | 22/7 a 22/8
É impossível encontrar 
explicações lógicas 
para tudo que acontece, 

porque a cada dia sua alma se depara 
com situações que a deixam perplexa, 
já que jogam por terra tudo que, até 
pouco tempo atrás, eram crenças 
inabaláveis.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Converse, mas procure 
acertar no alvo, esco-
lhendo as pessoas cer-

tas com quem conversar, porque abrir 
o jogo de suas inquietações íntimas a 
pessoas que não saberão o que fazer 
com isso, seria perda de tempo.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Nada é grande coisa 
neste momento, porém, 
você pode, dando valor 

aos acontecimentos, se aproveitar 
dos pequenos detalhes para continuar 
consolidando o caminho que tire você 
da penúria e coloque seus pés no 
progresso.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Lute a favor dos seus 
ideais, em vez de gastar 

tanto tempo lutando contra o que 
parece ser obstáculo para essa 
conquista. De tanto você lutar contra 
sombras e dificuldades, sua alma 
corre o risco de perder a luz.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
A sensação de vulnera-
bilidade que toma conta 

de sua alma há de ser levada a sério e, 
em vez de você dobrar a aposta, como 
faria em qualquer outro momento, 
seria mais sábio recuar e buscar um 
lugar mais seguro.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
O assunto agora é, com 
certeza, fazer com que 

as diversas pessoas que compõem o 
cenário atual de sua vida se entendam 
da melhor maneira possível, para que 
consigam unir forças e fazer o que 
seja necessário.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Faça o que seja mais 
seguro e confortável 
para você, este é um 

momento em que se torna legítimo 
você defender seus interesses e 
consolidar um caminho no qual sua 
alma experimente o conforto da 
previsibilidade.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Se sonhos é tudo que 
você tem de consis-
tente neste momento 

de sua vida, pois então, se agarre 
aos sonhos como se fosse o último 
refúgio no meio do apocalipse. Morte 
e renascimento, é disso que trata 
este momento.

oscar@quiroga.net
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