
Reivindicação antiga na região, recuperação de 15 km da estrada vicinal, que liga Americana a Cosmópolis e 
inclui a construção de três rotatórias, tem previsão de entrega em 18 meses e vai custar R$ 15,4 milhões P5

DER contrata empresa e obra na Ivo 
Macris deve começar em dezembro

Luto em
Nova Odessa

Morre o pastor Wagner 
Longhi, diretor de Gestão 
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Prefeitura dá início a
reforma na ala 3 e UTI 
do Hospital Municipal

Unicamp articula 
com Doria construção 
do Hospital Regional

Administração anuncia
obras de melhorias no
HM, que incluem uma
ampliação no número de 
leitos de terapia intensiva

Projeto para unidade com 
400 leitos para atender 
pacientes de 70 cidades da 
região avança em reunião 
com o governador em SP

Cidades

Cidades
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03OBRAS NO HOSPITAL | Com o vice-prefeito Odir Demarchi, o prefeito Chico Sardelli esteve no HM conferindo o início da reforma na ala 3

Caio Rocha/FramePhoto/Folhapress

TROPEÇO EM FORTALEZA | William fica na marcação na derrota do Timão para o Ceará por 2 a 1 ontem 

Americana teve registrados em outubro 96 furtos de ve-
ículos, quase o dobro do mês anterior (55) e a maior quan-
tidade num mês em 2021. Santa Bárbara d’Oeste  também 
teve alta em relação a setembro (31), com 39 ocorrências 
desta natureza, recorde mensal até então. Os dados fazem 
parte das estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança 
Pública), divulgados nesta quinta-feira (25).

Americana e SB têm alta nos 
furtos de veículos em outubro

Cidades05

Corinthians é 
derrotado e
Santos foge do 
rebaixamento

Esportes12

Estação no
Centro será
entregue na 
próxima terça

Cidades05

Beatriz Costa  / Prefeitura de Americana
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Fonte: CPTEC | Unicamp

28°

21°
Pancadas de 
chuva

CLIMA NA RMC

Não precisa. 
Ela (máscara) 
não impede a 
transmissão 
da doença

ANDERSON TORRES
Ministro da Justiça, ao se 
posicionar contra a exigênia 
de passaposte de vacinação 
para viajantes
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Ano XXII - Nº 8.940

TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Germano Giacomini
Faleceu aos 69 anos. Era casado com Maria Rita Stenico 

Giacomini, deixando o filho: Paulo. Foi sepultado ontem no 
Cemitério São João Batista, em Capivari. (Funerária Araújo-Orsola)

Prefeitura de Hortolândia

PREPARANDO A FESTA |  Cidades da região começam a instalar a decoração 
para o Natal, como em Hortolândia, onde a Praça A Poderosa ganha novos ares.

IMAGEM DO DIA

Aquele pôr do sol Dois anos da Reforma da 
Previdência

Nesse fim de semana 
vivi um dos momentos 
mais lindos da minha vida. 
Um pôr do sol vívido com 
o amor da minha vida, 
frente a mim em um ba-
lanço, se movimentando, 
pra lá e pra cá, enquanto 
assistíamos a despedida 
de mais um dia. Esse é um 
daqueles momentos em 
que não me importaria 
de ficar preso por toda a 
eternidade. A paz, o bom 
vibrar foi sem procedên-
cia. Confesso ter feito um 
vídeo e ter revisto algumas 
vezes. Sempre com muita 
emoção! Ali pude sentir 
a pureza do amor e ver 
de perto a alma dele. No 
fim das contas, todas as 
coisas que me trouxeram 
até aquele momento ha-
viam valido à pena. Sem 
pretensões. Foi um fim 
de semana muito lindo e 
já esperávamos por isso. 
O lugar contribui, é claro, 
mas tudo foi tão sincero 
e de coração que não foi 
preciso esforço algum.

A reflexão que tirei de 
tudo isso é sobre aprovei-
tarmos a singularidade de 
cada momento. São al-
guns minutos que ficarão 
marcados para sempre 
em nossa memória. E são 

A aposentadoria espe-
cial foi o benefício mais 
prejudicado com a re-
forma da Previdência de 
2019, que comemora dois 
anos neste mês de no-
vembro. Tivemos diversas 
regras que endureceram a 
concessão dos benefícios 
e prejudicaram o cálculo, 
mas a especial foi a mu-
dança legislativa mais as-
sustadora.

A aposentadoria es-
pecial é uma proteção 
social para o trabalhador 
que expõe diariamente a 
sua saúde em risco. Tem 
direito a aposentadoria 
especial o segurado que 
trabalha, como exem-
plo, exposto ao frio, calor, 
ruído, agentes biológicos 
(como os vírus), eletrici-
dade, dentre outros.

Pelas novas regras os 
trabalhadores que entra-
ram jovens nesses servi-
ços especiais terão que 
contribuir por até uma 
década a mais. Antes de 
13 de novembro de 2019, 
o segurado que trabalhou 
por 15, 20 ou 25 anos em 
condições especiais po-
deria se aposentar, inde-
pendente da sua idade. 
Estes anos variavam de 
acordo com a exposição e 
atividade que exercia.

A reforma da Previdên-
cia foi draconiana para o 
segurado especial e dei-
xou a aposentadoria mais 
difícil, porque agora é 
preciso cumprir uma ida-
de mínima. Já imaginou, 
além de trabalhar por 25 
anos exposto a ruído, ter 
que cumprir uma idade 
mínima? Isso vai tornar 
a saúde do trabalhador 
ainda mais debilitada em 
sua velhice.

MARCOS BARBOSA
JOÃO BADARIJORNALISTA E APRESENTADOR
ADVOGADO ESPECIALISTA EM 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

daqueles que, se pudésse-
mos, reviveríamos sempre 
que possível.

De repente, tudo de 
ruim ou triste que me ro-
deou durante a semana, 
ficou para trás. Dando va-
são apenas aos bons sen-
timentos e à gratidão pelo 
que vivi ali.

Muitas vezes nos pe-
gando em paranóias, re-
clamando e apontando os 
erros das pessoas, quando 
no final das contas, deve-
ríamos olhar com outros 
olhos, estendendo a mão 
a elas. Pode ser que elas 

estejam passando por 
momentos difíceis e ne-
cessitam de uma ajudinha 
para progredir.

Também pensei muito 
sobre a importância de es-
tarmos presentes em mo-
mentos importantes na 
vida de outras pessoas. Foi 
um convite despretensio-
so, e que muitas pessoas, 
no meu lugar, poderiam 
ter deixado passar ou não 
dado a devida impor-
tância. Mas não comigo! 
Quando vi, não pensei 
duas vezes. Uma por ser 
alguém que prezo tanto, e 
que por isso, desejo estar 
por perto sempre que for 
possível; outra porque sei 
do quanto seria importan-

te para ela, e por isso não 
faria diferente.

Às vezes, outras preo-
cupações nos tocam, 
como o quanto vamos 
gastar, quem vai estar 
lá, ou nos questionando 
sobre se valerá a pena ou 
legal o suficiente para que 
nos façamos presentes. 
Quando no fundo a única 
motivação devesse ser a 
de estar presente. Arris-
car, experimentar e nos 
permitir faz bem.

Claro que há momen-
tos em que realmente não 
conseguimos. Por limita-
ções financeiras, distân-
cia e locomoção, ou por 
outros motivos. Mas não 
invente desculpas, sim-
plesmente por não querer 
ir. E se de fato não quiser, é 
melhor que fale. É saudá-
vel pra você e para o outro.

Vivo pensando no que 
deixamos de bom às pes-
soas. As lembranças que 
criamos e a marca que 
deixamos na vida de cada 
uma. Bom, eu quero ser 
lembrado por estar ali 
à disposição do que for 
preciso, rindo e fazendoa 
rir. Cada momento reser-
va a sua peculiaridade e 
é necessAário observar e 
aproveitar. Quanto vale 
um bom momento, uma 
recordação? Será mesmo 
que estamos priorizan-
do o simples e com bons 
olhos, ou estamos nos 
prendendo a detalhes bo-
bos que só tendem a nos 
depreciar, tornando nos-
sos dias mais difíceis do 
que realmente deveriam 
ser? Fica a reflexão!

De repente, tudo de 
ruim ou triste que me 

rodeou ficou 
para trás

Além disso, o valor da 
aposentadoria também 
foi reduzido, a depender 
da situação do trabalha-
dor. No total, existem três 
categorias de atividades, 
conforme o grau de ex-
posição. Entre elas, cada 
uma exige um tempo de 
contribuição mínimo, 
que, neste caso, não foi 
alterado pela reforma da 
Previdência. São eles:

Atividade de risco bai-
xo: 25 anos de contribui-
ção exposto a atividade 
prejudicial; Atividade de 
risco médio: 20 anos de 
contribuição exposto 
a atividade prejudicial; 
Atividade de risco alto: 
15 anos de contribuição 
exposto a atividade pre-
judicial.

A reforma da Previ-
dência estabeleceu uma 
idade mínima de 60 anos 
para o segurado especial 
do INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social) de 
risco baixo, 58 anos para 
o de risco médio e 55 anos 
para o de risco alto. Dessa 
forma, um metalúrgico 
exposto ao ruído (risco 
baixo), por exemplo, que 
começou a trabalhar com 
20 anos de idade, pode-
ria se aposentar antes da 
reforma, com 45 anos de 
idade, uma vez que com-
pletou 25 anos de ativida-
de especial. Agora, com a 
reforma da Previdência, 
precisará ter pelo menos 
60 anos de idade. Logo, 
seria necessários mais 15 
anos de contribuição para 
ter direito à aposentado-
ria especial.

Para o segurado espe-
cial, a nova redação lhe 
garante apenas uma re-
gra de transição.  O tex-
to criou um sistema de 
pontos – equivalente à 
soma do tempo de con-
tribuição com a idade 
do trabalhador. E muitos 
trabalhadores não sabem 
que poderiam pedir a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição utilizan-
do período especial, e este 
benefício pode ser conce-
dido pela regra antiga. 
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Projeto para unidade com 400 leitos para atender pacientes de 70 cidades avança em reunião com governador

Unicamp articula Hospital Regional
SAÚDE

A construção de um 
Hospital Regional, ligado 
à Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) e 
projetado para atender a 
população de mais de 70 
cidades da região, foi de-
batida com governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), na tarde da últi-
ma segunda-feira (22), em 
São Paulo.

Para Antonio José de Al-
meida Meirelles, reitor da 
Unicamp, o encontro foi 
“extremamente positivo”, 
pois o governador avaliou 
como possível a constru-
ção e apontou ações a 
serem encaminhadas de 
imediato.

Pela Unicamp, participa-
ram da reunião a coorde-
nadora geral, Maria Luiza 
Moretti, o diretor executivo 
da Área da Saúde, Oswaldo 
Grassiotto, e o assessor de 
assuntos institucionais, 
William de Oliveira.

Além do governador, 
estavam presentes os se-
cretários de Saúde, Jean 
Gorinchteyn, e de Or-
çamento, Nelson Baeta. 
Também participaram do 
encontro o deputado fe-

deral Baleia Rossi (MDB) e 
o deputado estadual Jorge 
Caruso (MDB), além do 
prefeito de Jaguariúna e 
presidente do Conselho da 
RMC (Região Metropolita-
na de Campinas), Gustavo 
Reis (MDB).

“O Hospital Regional é 
uma demanda da região 
metropolitana, de suas 
prefeituras e de outras 
prefeituras das regiões cir-
cunvizinhas, ampliando 
a oferta de leitos à toda 

população que reside pró-
xima a Campinas. Será 
um equipamento de saú-
de complementar ao HC 
(Hospital de Clínicas), pos-
sibilitando atender melhor 
à população da região e or-
ganizar, também de forma 
melhor, a relação de toda a 
área assistencial de saúde 
da Unicamp com o SUS e 
os Departamentos Regio-
nais de Saúde próximos à 

nossa cidade. Atendimen-
tos de emergência e de mé-
dia complexidade poderão 
ser realizados nesta nova 
estrutura hospitalar e a alta 
complexidade ficará con-
centrada em nosso HC. Da 
mesma forma, possibilita-
remos mais oportunida-
des de formação a nossos 
graduandos, residentes e 
pós-graduandos”, apontou 
o reitor.

Segundo ele, o governa-
dor abriu as portas para 
dar sequência à proposta.

A Unicamp cederá uma 
área, próxima ao Hospital 
de Clínicas, para a constru-
ção do Hospital Regional, 
que terá capacidade para 
400 leitos em atendimen-
tos de alta complexidade.

O novo hospital é pro-
jetado para atender aos 
moradores das Diretorias 
Regionais de Saúde 7 (que 
inclui mais de 40 cidades 
da região, entre elas Ameri-
cana, Santa Bárbara, Nova 
Odessa, Sumaré e Hor-
tolândia), 10 e 14. A área 
tem mais de sete milhões 
de habitantes no total.

Estudos preliminares 
apontam investimentos na 
ordem de R$ 320 milhões 
para a obra e algo em tor-
no de R$ 300 milhões para 

DA REDAÇÃO
REGIÃO

Antonio Scarpinetti /Unicamp

EM SP | Representantes da Unicamp durante reunião com Doria na última segunda (22)

o custeio anual.
Segundo o reitor, o go-

vernador acredita ser 
possível que o estado, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, construa o Hospital 
Regional, mas seu custeio 
deverá ser dividido en-
tre estado, municípios e 
o SUS (Sistema Único de 
Saúde).

“Temos que avançar nas 
tratativas e refinar a forma 
de custeio para o funcio-
namento da unidade, sem 
causar prejuízos às partes. 

Temos a demanda e cum-
priremos todas as fases 
com extrema responsabili-
dade”, explicou o reitor.

A Região Metropolita-
na de Campinas tem três 
faculdades de medicina. 
Para o secretário de Saú-
de do estado, Jean Go-
rinchteyn, essa particula-
ridade é muito positiva, 
pois favorece a busca por 
recursos humanos. 

De acordo com Gustavo 
Reis, presidente do Conse-
lho da RMC, no dia 29, em 

Cosmópolis, será apresen-
tada aos prefeitos a pro-
posta de divisão do custeio 
do Hospital Regional. Caso 
se chegue a um acordo, o 
governo estadual será in-
formado e serão tomadas 
providências para prosse-
guimento ao projeto.

Governo do estado 
abre portas para dar 
sequência à obras,  

informa reitor

400
É O NÚMERO DE LEITOS 

PREVISTOS PARA O 
FUTURO HOSPITAL

AMERICANA

Iniciada reforma na ala 3 e UTI do HM
A Prefeitura de Ameri-

cana iniciou nesta quin-
ta-feira (25) a reforma da 
ala 3  e da UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) 
adulto do HM (Hospital 
Municipal) Dr. Waldemar 
Tebaldi.  

A obra terá um custo 
total de  R$ 833.419,34  e 
será feita por meio de 
convênio com o Ministé-
rio da Saúde. A previsão 
do término é de 180 dias.

A UTI será ampliada, 
passando de oito para dez 
leitos de internação, sen-
do um para isolamento.

Serão executados ba-
nheiros acessíveis na área 
de isolamento e na área 
de atendimento coletivo.

Também será instalado 
aparelho de ar-condicio-
nado central por meio de 
recursos próprios munici-
pais, ao custo de R$ 345 mil.

Tanto na ala 3 quanto 
na UTI haverá substi-
tuição do piso, forro, lu-
minárias, bate-macas e 
portas internas. Será ins-
talada manta vinílica no 
piso das áreas de observa-
ção, circulação e conforto 

médico. Os forros serão 
de gesso acartonado, 
com luminárias em LED 
embutidas. Os banheiros 
serão ampliados, tornan-
do-os acessíveis aos por-
tadores de deficiência. E 
em todas essas áreas tam-
bém será aplicada uma 
nova pintura.

Serão substituídos os 
revestimentos dos ba-
nheiros, expurgo, depó-
sito de materiais de lim-
peza (DML) e posto de 
enfermagem, que tam-
bém receberão novas pe-
ças sanitárias, bancada 

em aço inox, torneiras e 
chuveiro.

 Também haverá ainda 
a substituição das redes 
elétrica e hidráulica, de 
acordo com a legislação 
vigente, bem como as 
redes de gases medici-
nais, com a instalação de 
réguas hospitalares nos 
leitos.

“Estou feliz por iniciar-
mos a reforma da ala 3 
do Hospital Municipal. 
Nós estamos trabalhando 
para que todos tenham 
uma saúde de qualidade, 
e em um primeiro mo-

mento estivemos foca-
dos no combate à Covid e 
agora, com as demais me-
lhorias fundamentais. Em 
breve teremos os ambien-
tes renovados e com mui-
to mais conforto”, disse 
o prefeito Chico Sardelli 
(PV), que esteve no local.

“São melhorias estrutu-
rais necessárias e vamos 
também alocar mais re-
cursos humanos para que 
o Hospital Municipal vol-
te a ser a referência à po-
pulação de Americana”, 
destacou o secretário de 
Saúde, Danilo Carvalho 
Oliveira.

“A gente pede a com-
preensão de todos para a 
execução das melhorias, 
que estão sendo executa-
das a partir de um plane-
jamento minucioso, para 
que os pacientes conti-
nuem sendo acolhidos. 
Com a ala 3 concluída 
será possível qualificar 
ainda mais o atendimen-
to prestado pelo Hospital 
Municipal”, disse a supe-
rintendente do hospital, 
Lilian Godoy.

                                      | DA REDAÇÃO

 Beatriz Costa/Prefeitura de Americana

SAÚDE| Chico e o vice-prefeito vistoriam o projeto no HM 

SAÚDE PÚBLICA

Mutirão de consultas 
tem 579 atendimentos

A Secretaria de Saúde 
de Americana informou 
ontem (25) que foram rea-
lizadas  579 consultas com 
especialistas nos primeiros 
dias de “mutirão” de aten-
dimento iniciado no último 
sábado (20) para reduzir as 
filas de esperas de pacien-
tes da rede pública.

 As ações, que ocorre-
rão permanentemente, 
atenderam em quatro 
especialidades (urologia, 
dermatologia, oftalmogia e 
cardiologia), mas o objeti-
vo é que o leque siga sendo 
ampliado.

Para a realização do mu-
tirão, a Secretaria de Saúde 
vem contratando médi-
cos por meio do Cismetro 
(Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região Metro-
politana de Campinas) – 
ao qual a cidade aderiu no 
mês passado.

No último sábado (20) o 
mutirão foi iniciado com 
consultas de urologia, of-
talmologia e dermatologia. 
No fim de semana foram 
realizadas 354 consultas, 

sendo 204 em urologia, 107 
em oftalmologia e 43 em 
dermatologia.

Os procedimentos conti-
nuaram durante a semana 
no Núcleo de Especialida-
des e na segunda-feira fo-
ram abertas agendas para 
cardiologia, cuja especia-
lidade também teve oferta 
de consultas na terça (23) 
e quarta-feira (24). Durante 
os três dias foram realiza-
das 225 consultas. Na se-
gunda houve demoras de 
até cinco horas para aten-
dimento na cardiologia.

Nesta sexta-feira (26) e 
sábado (27) o mutirão se-
gue com consultas para 
as especialidades de der-
matologia, oftalmologia e 
urologia. Serão ofertados 
480 agendamentos, sendo 
40 para dermatologia, 190 
para oftalmologia e 250 
para urologia.

 As consultas serão hoje 
no Núcleo de Especialida-
des, amanhã na Unidade 
Básica de Saúde do Jardim 
São Paulo e também no 
Núcleo.                       | DA REDAÇÃO
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‘MULTA MORAL’

CAUSA ANIMAL

SEM RASTRO

SEM RASTRO (2)

PROCURADORIA DA MULHER

“DITADURA SILENCIOSA”

O vereador Bachin Jr. (MDB) está propondo em Santa 
Bárbara a criação de uma “Multa Moral” nos estaciona-
mentos públicos e privados, para tentar educar quem 
ainda insiste em usar vagas destinadas a idosos e pes-
soas com deficiência ou mobilidade reduzida. A ideia do 
vereador é criar uma campanha permanente, com a dis-
tribuição de folhetos informativos e educativos acerca 
dos direitos das pessoas às vagas especiais. “O objetivo 
é promover de forma ampla e criativa a educação e 
conscientização da população, especialmente daquela 
que ainda não percebeu que tais pessoas carecem e 
fazem jus a direitos e garantias especiais, reforçando 
a advertência que já ocorre com multas pecuniárias”, 
afirma Bachin Jr.

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Garcia, o Pelé 
(PSDB), e os vereadores Wagner Morais (PSDB) e Levi Tosta 
(DEM) reforçaram, na terça-feira (23), o pedido de cessão 
de uma área pertencente o IZ (Instituto de Zootecnia) para 
instalação do canil e gatil municipal. Na sede da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado, em São Paulo, os 
vereadores de Nova Odessa foram recebidos pelo assessor par-
lamentar Paulo de Tarso Silveira (foto acima). A ideia é que o 
abrigo de animais deixe as atuais instalações, no bairro Campo 
Belo, e passe a funcionar em um espaço dentro do IZ conhecido 
como “antigo matadouro”.

Um projeto de lei que tramita na Câmara de Sumaré quer 
proibir a exigência do comprovante de endereço para matrícula 
na rede municipal de ensino de aluno cuja mãe ou responsável 
esteja sob qualquer tipo de ameaça, seja vítima em investiga-
ção criminal ou esteja sob medida protetiva judicial decorrente 
do risco à integridade física e psicológica. 

Ainda de acordo com a proposta, também seria proibida a 
divulgação do endereço do aluno já matriculado cuja mãe ou 
responsável esteja nessas condições. A medida está sendo 
proposta pelo presidente do Legislativo, vereador Willian Souza 
(PT). Segundo ele, o objetivo é evitar a divulgação de informa-
ções que podem facilitar a violência doméstica, sejam físicas ou 
psicológicas, contra mulheres com medida protetiva judicial.

Aprovado por unanimidade em redação final ontem o projeto 
de decreto legislativo que cria a Procuradoria Especial da 
Mulher na Câmara de Americana. De autoria da vereadora 
Professora Juliana (PT) e dos vereadores Dr. Daniel (PDT), 
Marschelo Meche (PSL) e Vagner Malheiros (PSDB), o projeto 
institui um “instrumento de organização, participação e luta 
das mulheres, para construção de alternativas e ações que 
contribuam para a superação das desigualdades de gênero e 
o empoderamento das mulheres”.

Para o vereador Marschelo Meche (PSL) o estado de São Pau-
lo vive o avanço de uma “ditadura silenciosa”. Na opinião do 
parlamentar de Americana, a “imposição” do passaporte da 
vacinação seria uma amostra do “desgoverno de João Doria”. 
“Os americanenses estão vendo sua liberdade ameaçada. 
Esse passaporte é uma afronta ao direito de ir e vir e de viver 
em sociedade”, disse ele durante a sessão desta quinta-feira, 
da Câmara de Americana. Bolsonarista, Meche aproveitou 
para elogiar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e reforçar 
o desejo de que o  Poder Executivo proíba a exigência do 
comprovante da vacinação no município.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Pressionado pelo TCE a exonerar assessores, Legislativo amplia o prazo

Câmara manobra para 
manter comissionados

Uma manobra de um 
grupo de vereadores de 
Americana estendeu nes-
ta quinta-feira (25) mais 
uma vez o prazo para que 
dez funcionários comis-
sionados da Câmara apre-
sentem diploma de nível 
superior para se manter 
nos cargos.

A medida que exige o 
diploma de nível superior 
de assessores de gabinete 
vem sendo discutida des-
de maio deste ano, depois 
de apontamento do TCE-
-SP (Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo) 
com essa determinação.

Na ocasião, o presiden-
te da Câmara, o verea-
dor Thiago Martins (PV), 
havia informado que a 
demissão desses comis-
sionados (funcionários de 
livre nomeação pelos ve-
readores) ocorreria até o 
dia 1º de junho.

Em seguida, o prazo foi 
alterado para o dia 30 des-
te mês. 

Junto ao Projeto de 
Decreto Legislativo, pro-
tocolado em regime de 
urgência pela Mesa Di-
retora da Câmara, foram 
apresentadas nesta quin-
ta duas emendas que, na 
prática, prorrogam a data 

para exoneração de asses-
sores de nível médio para 
janeiro de 2025 e abrem a 
possibilidade que se ma-
triculem em cursos de 
graduação até janeiro de 
2022.

Pela proposta original 
protocolada pela Mesa 
e aprovada por 17 votos,  
em primeira discussão, os 
comissionados não pode-
riam mais fazer parte do 
quadro de funcionários a 
partir do dia 1º de dezem-
bro deste ano.

“A proposta visa oportu-
nizar aos atuais ocupantes 
dos cargos de assessor de 
gabinete tempo para ini-
ciar e concluir os estudos”, 
justificam os vereadores 
Marcos Caetano (PL), 
Marschelo Meche (PSL), 

Leco Soares (Podemos), 
Juninho Dias (MDB), Pas-
tor Miguel Pires (Repu-
blicanos), Leonora Périco 
(PDT) e Dr. Wagner Ro-
vina (PV), que assinam o 
documento de alteração 
do projeto.

Aprovada por 13 votos 
favoráveis, três contrários 
e com duas abstenções, 
a modificação determina 
ainda que o curso de gra-
duação deve ser concluí-
do até dezembro de 2024.

Dessa forma, os funcio-
nários ficam limitados a 
optar por cursos que te-
nham duração de até seis 
semestres (três anos).

Os comissionados terão 
também de comprovar 
frequência, sob pena de 
exoneração imediata.

DEZ NOMEADOS
Atualmente a Casa pos-

sui 10 assessores apenas 
com o nível médio, com 
salários de aproximada-
mente R$ 4,6mil.

Eles estão distribuí-
dos nos gabinetes dos 
vereadores Fernando da 
Farmácia (PTB), Léo da 
Padaria (PV), Marcos Cae-
tano, Marschelo Meche, 
Pastor Miguel, Sílvio Dou-
rado (PL), Thiago Brochi 
(PSDB) e Thiago Martins 
(PV).

Na segunda-feira (22), o 
vereador Dr. Daniel (PDT) 
se adiantou à discussão do 
tema e protocolou a exo-
neração dos dois comis-
sionados de nível médio 
mantidos por ele. 

Questionado se voltaria 
atrás da decisão diante da 
votação desta quinta na 
Câmara, Dr. Daniel reite-
rou a decisão. “Indepen-
dentemente das emendas 
seguirei o que o TCE-SP 
determina”.

O especialista em admi-
nistração logística, opera-
ção e produção Marcelo 
Masoca, que possui pós-
-graduação em Recursos 
Humanos é o primeiro 
substituto nomeado pelo 
vereador. “O segundo será 
escolhido na próxima se-
mana”, diz o parlamentar 
do PDT.

AMERICANA

RENATO PEREIRA
AMERICANA

CÂMARA DE AMERICANA | Quer manter comissionados 
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AMERICANA

Acia lança campanha de Natal  
com programação diversificada

A um mês da data mais 
aguardada pelo comér-
cio, a Acia (Associação 
Comercial e Industrial 
de Americana) lança sua 
“Campanha de Natal 
2021”. Com o tema “Faça 
o Natal acontecer”, a ação 
contará com diversas ati-
vidades, na área central 
e nas distritais, visando 
atrair o consumidor para 
todos os corredores co-
merciais de Americana. 
O investimento da enti-
dade na campanha é de 
cerca de R$ 150 mil.

Segundo a Acia, o prin-
cipal objetivo é promover 
uma campanha de Natal 
marcante, “reforçando 
os sentimentos de união, 
amor e renascimento, 
em razão da nova fase do 
país com a retomada da 
economia diante do pro-
gresso da vacinação”.

“A campanha quer des-

pertar emoções, trazen-
do a esperança no futu-
ro, de forma a gerar uma 
energia positiva no cora-
ção dos consumidores, 
incentivando-os a reali-
zarem suas compras de 
Natal no comércio da ci-
dade, por meio de ações 
que destaquem e valori-
zem, principalmente, os 
pequenos e médios ne-
gócios”, explica Wagner 
Armbruster, presidente 
da Acia.

HORÁRIO ESPECIAL
O comércio de Ame-

ricana – Centro e bair-
ros – inicia no dia 7 de 
dezembro (terça-feira) o 
horário especial de fim 
de ano.

Desta data até 23 de 
dezembro as lojas esta-
rão abertas, durante a se-
mana, das 9h às 22h.

Aos sábados o horário 

será das 9h às 18h e, nos 
domingos, das 9h às 15h. 
Na véspera de Natal, dia 
24 (sexta-feira), os esta-
belecimentos funcionam 
das 9h às 17h.

Além disso, em parce-
ria com a prefeitura, se-
rão realizadas o longo do 
mês diversas atividades 
culturais e apresentações 
musicais na área Central, 
no Calçadão. 

Haverá decoração de 
todos os arredores do 
Calçadão, além de “Casi-
nha do Papai Noel” de-
corada de 30m² na Rua 
Vieira Bueno, e jardim 
com duas árvores ilu-
minadas de 2,1 metros, 
trenó, renas e acessórios 
natalinos. Dez árvores 
iluminadas de 2,2 metros 
e uma árvore de 5 me-
tros, decorada e ilumina-
da, fazem parte da deco-
ração.                  | DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Santa 
Bárbara d’Oeste segue 
neste sábado (27) com 
a vacinação contra Co-
vid-19 de primeiras e se-
gundas doses, além de 
doses adicionais, para 
públicos já inseridos na 
campanha. As vacinas 
serão aplicadas das 15h 
às 21h, novamente no Ti-
voli Shopping, em frente 
à Agência dos Correios 
(acesso pela entrada D) 
- Rua do Ósmio, 699, Vila 
Mollon IV.

Na segunda (29) a imu-
nização será retomada, 
das 9h às 16h30, nos giná-
sios Djaniro Pedroso (Rua 
Prudente de Moraes, 250, 
no Centro) e Mirzinho Da-
niel (Rua Bororós, s/nº, no 
Jardim São Francisco) e na 
Casa de Maria (Rua Moco-
ca, 510, no Jardim das La-
ranjeiras).            | DA REDAÇÃO

SB mantém 
vacinação no 
Tivoli amanhã

COVID-19
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INFRAESTRUTURA

A empresa paulista-
na Conster Construções 
e Terraplanagem será a 
responsável pelas obras 
de recuperação da Es-
trada Municipal Ivo Ma-
cris (SP-332), que liga a 
Americana a Paulínia e 
Cosmópólis. A assinatu-
ra do  contrato entre o 
DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) 
e a construtora foi di-
vulgada na edição desta 
quinta-feira (25) do Diá-
rio Oficial do Estado. A 

recuperação da estrada é 
uma demanda antiga na 
região.

De acordo com o DER, 
as obras, estimadas em 
R$ 15,4 milhões, estão 
previstas para começar 
já em dezembro e devem 

durar 18 meses.
Serão recuperados 15,8 

km da via e implantadas 
três rotatórias.

O contrato é dividido 
em dois convênios entre 
o órgão estadual e o mu-
nicípio de Americana.

O primeiro prevê a re-
cuperação de 9,9 quilô-
metros da vicinal, trecho 
entre a Rodovia Anhan-
guera (SP-330) e o limite 
com Cosmópolis, ao cus-
to de R$ R$ 8,94 milhões.

O segundo contrato 
diz respeito a 5,4 quilô-
metros, entre Americana 
e Paulínia, e custará R$ 

Recuperação de 15 km da estrada, que liga Americana a 
Cosmópolis, vai durar 18 meses, ao custo de R$ 15 mi

DER contrata empresa
e obras na Ivo Macris 
iniciam em dezembro

RENATO PEREIRA
AMERICANA

4,88 milhões. Os recur-
sos são do governo do 
estado, por meio do pro-
grama “Novas Estradas 
Vicinais”.

O convênio entre a Pre-
feitura de Americana e 
o governo do estado foi 
aprovado pela Câmara 
no último dia 30 de se-
tembro e está dentro do 
pacote “Pró-São Paulo” 
do programa estadual, 
que engloba um conjun-
to de investimentos em 
infraestrutura.

APURAÇÃO
A Estrada Ivo Macris 

chegou a ser objeto de 
uma CEI (Comissão Es-
pecial de Inquérito) da 
Câmara de Americana, 
para apuração de pos-
síveis irregularidades 
de obras realizadas na 
vicinal.

Instalada em 2019, a 
comissão teve o encer-
ramento dos trabalhos 
prorrogados em quatro 
ocasiões (maio e dezem-
bro de 2019 e janeiro e 

setembro de 2020). 
O relatório final da CEI 

foi entregue pela comis-
são, formada pelos en-
tão vereadores Juninho 
Dias (MDB), Odair Dias 
(Pros), Odir Demarchi 
(PL) e Geraldo Fanali 
(PV), por conta do fim da 
legislatura, mas sem uma 
conclusão. 

A previsão era de que 
os trabalhos seriam re-
tomados neste ano. O 
relatório permanece em 
tramitação.

Melhorias na vicinal 
foram incluídas em

no programa do 
governo de SP

ESTRADA IVO MACRIS | Pista é alvo constante de reclamação por seu péssimo estado
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ASSASSINATO

Hortolândia: Polícia 
apura morte de vigilante

A Polícia Civil de Hor-
tolândia investiga o as-
sassinato de um vigilan-
te encontrado morto na 
noite desta quarta-fei-
ra(24) em uma obra no 
bairro Jardim São Bento. 
Ainda não há pistas que 
levem a identificação de 
autoria do crime.

Segundo informações 
do boletim de ocorrên-
cia, guardas municipais 
foram acionados via rede 
de rádio sobre uma ocor-
rência de vítima de dis-
paro de arma de fogo. Ao 
chegar no local, que fica 
na estrada Geraldo Cos-
ta Camargo, a equipe foi 
informada por um outro 
vigia que ouviu dois dis-
paros de arma de fogo e, 
ao averiguar, encontrou 
a vítima, identificada 

como Gilson Vieira da 
Silva, de 45 anos, ao solo 
já sem vida.

O local foi isolado e 
equipes da polícia cien-
tífica estiveram no local. 
Peritos encontraram a 
quantia de R$ 172,00 
com a vítima, que foram 
entregues ao responsável 
da obra.

Agentes da delegacia 
do município também 
estiveram na cena do cri-
me para começar os tra-
balhos de investigação e 
tentar achar pistas que 
levem a identificação de 
autoria do homicídio.

O caso foi registrado no 
plantão policial de Hor-
tolândia que segue in-
vestigando a circunstân-
cias do crime e o corpo 
da vítima encaminhado 
pela funerária de plantão 
para o Instituto Médico 
Legal de Americana.

RAFAEL REZENDE
HORTOLÃNDIA

HORTOLÂNDIA | Vigilante de 45 anos foi morto a tiros 

Rafael Rezende  / TodoDia Imagem

“SONHO LINDO”

Programa na TV TodoDia sorteia viagem
O programa “Sonho Lin-

do”, apresentado por Sil-
via Cruz, terá uma edição 
especial nesta sexta-feira 
(26), na TV TodoDia, em 
parceria com a agência de 
turismo Bruturismo, para 
divulgar o sorteio de uma 
viagem ao paraíso de An-
gra dos Reis (RJ).

Os prêmios são duas 
passagens, de ônibus, para 
a cidade turística, com 
hospedagem com café da 
manhã, ceia de natal e um 
brinde da agência. O sor-

teio será no dia 16 de de-
zembro e a viagem do dia 
23 ao dia 26.

Para participar, basta se-
guir os perfis no Instagram 
do “Sonho Lindo” (@pro-
grama_sonholindooficial), 
da Bruturismo (@brutu-
rismoviagens) e da TV To-
doDia (@tvtododia14) e 
comentar no vídeo oficial 
do sorteio: “Eu mereço 
a viagem dos sonhos”. O 
programa vai ao ar nesta 
sexta-feira (26), às 20h, na 
Tv TodoDia Canal 14.1.

Divulgação | Bruturismo 

ANGRA (RJ) | Programa “Sonho Lindo” sorteia pacote

AMERICANA

Estação será inaugurada terça-feira

Depois de quase dois 
anos de reforma, a Prefei-
tura de Americana anun-
ciou que vai entregar na 
próxima terça-feira (30), 
às 9h30, a Estação Cultura 
restaurada no Centro da 
cidade.

A restauração do prédio 
da estação ferroviária – 
que é patrimônio históri-
co da cidade, inaugurado 
em 1875 pelo imperador 
Dom Pedro II – foi inicia-
da em dezembro de 2019 
e deveria durar oito me-
ses, mas teve a conclusão 
atrasada em decorrência 
da pandemia de Covid-19, 

segundo a administração.
Avaliadas em R$ 800 

mil, as intervenções são 
administradas pela Secre-
taria de Cultura e Turismo 
e custeadas pela empresa 

Rumo Logística., conces-
sionária da malha ferro-
viária.

Nesta quinta-feira (25), 
o secretário da pasta, Fer-
nando Giuliani, esteve 

visitando o local para os 
ajustes finais, acompa-
nhado por Benedito Ma-
noel Nunes Filho, o último 
chefe de estação que tra-
balhou no local antes que 
fosse encerrado o trans-
porte de passageiros.

Animado, seu Nunes, 
como é mais conhecido, 
elogiou a restauração do 
prédio.

“A estação é um marco 
para a cidade, que cresceu 
em torno da ferrovia. Por 
isso, deve ser bem cuida-
da. Americana tinha uma 
das principais estações do 
eixo Jundiaí/São José do 
Rio Preto. Aqui na região, 
só perdia para a estação 
de Campinas”, disse.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

AMERICANA | Patrimônio em obras há quase dois anos 
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Sacerdote barbarense 
fala de sua trajetória, 
da experiência no 
exterior, de Educação 
e de sua leitura de vida

Padre Marco Biaggi, 
Proclamador da boa nova

ENTREVISTA

Padre Marco Biaggi é 
barbarense. Ordenou-se 
sacerdote em 10 de de-
zembro de 1983, em San-
ta Bárbara d´Oeste. Entre 
os anos de 1988 a 1998 foi 
diretor nas obras salesia-
nas de Cruzeiro, Pinda-
monhangaba e Lorena, 
para depois ser nomeado 
ecônomo na Casa inspe-
torial e ecônomo da Ins-
petoria Salesiana de São 
Paulo, de 1998 a 2004.

Em 2005 foi eleito ins-
petor da Inspetoria Sale-
siana de São Paulo. Con-
cluído o mandato, foi 
nomeado para trabalhar 
em Americana, onde foi 
ao mesmo tempo ecô-
nomo e diretor do Ora-
tório. Em outubro 2013 
assumiu os salesianos 
de Piracicaba. Em 2014 
foi nomeado superior da 
Visitadoria Maria Auxi-
liadora, de Moçambique. 
Nessa entrevista o reli-
gioso divide um pouco 
dessa experiência e de 
sua leitura de vida. 

TODODIA: Padre, 
você possui uma for-
mação teológica, filosó-
fica e pedagógica. A sua 
experiência de vida, te 
levou para os cargos de 
gestão. Como foi para o 
senhor, organizar essas 
ideias e executar esses 
trabalhos?

Pe. Marco: Primeiro eu 
gostaria dizer que ser pa-
dre, religioso, pra mim é 
um prazer tão grande e 
digo que é uma oportu-
nidade única. Só quem 
é religioso, sabe o que é 
isso. Só quem é religioso 
entende o que eu esteja 
falando, porque eu exer-
ço uma função de gestão 
dentro da congregação, 
mas sem concorrer a ne-
nhum concurso público, 
nem particular, nada. À 
medida que a gente vai 

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

PADRE MARCO BIAGGI | Sacerdote barbarense, com formação teológica, filosófica e pedagógica, ele divide sua experiência de vida

convivendo e os irmãos 
vão conhecendo, eles 
vão nos indicando para 
determinadas tarefas, e 
os superiores acatam as 
indicações dos irmãos e 
eles nos nomeiam para 
a responsabilidade. Pra 
mim, poder partilhar um 
pouquinho disso, é mui-
to interessante. Talvez 
fuja do mundo empre-
sarial, onde as pessoas 
tenham que disputar 
com muitos concursos, 
com muitas coisas. Ali no 
nosso talvez seja um re-
conhecimento de quem 
tem algumas habilida-
des que sejam reforça-
das. Isso também me dá 
um pouco de satisfação, 
de realização, porque eu 
não tenho que me preo-
cupar com isso. Parece 

que as coisas surgem, 
vem, para todos nós, es-
sas oportunidades apare-
cem no momento certo. 

Você teve a oportuni-
dade de gerir equipes 
na América e também 
na África, com uma rea-
lidade completamente 
diferente. Como foi essa 
experiência, padre?

Quando eu pensava 
em ser padre, eu nunca 
imaginava que um dia eu 
iria desempenhar certas 
funções que hoje desem-
penho, ou que desempe-
nhei nos últimos anos. 
Mas como a evangeliza-
ção tem uma lógica den-
tro da sociedade, dentro 
da igreja, ela tem uma 
organização. E para fun-
cionar como organiza-
ção, ela tem uma estru-
tura. E daí vai à função 
do padre que trabalha na 
gestão, na administra-
ção, dos bens da congre-
gação religiosa, da igreja, 
no Brasil, fora do Brasil. 
E essa oportunidade que 
você alegou aí, eu tam-
bém tive, graças a Deus, 
depois de ter feito a ex-
periência de ser diretor 
de vários colégios, várias 
comunidades aqui no 
estado de São Paulo, ter 
sido também diretor ad-
ministrativo, cargo que 

eu exerço hoje e que você 
colocou como ecônomo 
inspetorial, pra quem 
não conhece a palavra é 
o diretor financeiro-ad-
ministrativo de uma em-
presa. Nós temos aí 40 
CNPJs que a gente admi-
nistra. Temos 11 escolas 
de ensino básico, temos 
o Centro Universitário 
Unisal, temos várias ca-
sas de formação, temos 
uma porção de obras so-
ciais, nas quais atende-
mos diariamente crian-
ças que estão conosco 
nas nossas obras para se 
preparem para o mundo 
do trabalho. Tudo o que 
a gente procura fazer é 
tendo em vista a evan-
gelização. Depois de ter 
feito essa experiência de 
ter sido diretor admi-
nistrativo, diretor-presi-
dente que é o nome do 
provincial dentro da vida 
religiosa, ou do inspe-
tor, como a gente chama 
dentro dos salesianos, 
que é o diretor presiden-
te dos salesianos de São 
Paulo, da presença sale-
siana em São Paulo, aí os 
superiores de Roma me 
confiaram um trabalho 
em Moçambique, um 
lugar em que eu não co-
nhecia, eu não conhecia 
as pessoas, uma socieda-
de que tem a sua organi-

Temos 11 escolas de ensino 
básico, temos o Centro 
Universitário Unisal, temos várias 
casas de formação, uma porção de 
obras sociais, nas quais atendemos 
diariamente crianças que estão 
conosco nas nossas obras para se 
preparem para o mundo do trabalho...

Eu acho que a gente também precisa 
ter a coragem de arriscar. Se não a 
gente não caminha. Se a gente não sair 
do nosso conforto, ou não sair da nossa 
rotina, nós não descobrimos o novo...

zação própria, e que no 
começo me deixou um 
tanto quanto inseguro, 
mas que depois eu fui 
conhecendo, eu fui per-
cebendo que a grande 
proximidade da estrutu-
ra de Moçambique polí-
tica, social, educacional 
tem em relação ao Bra-
sil. O Brasil tem muita 
influência em Moçam-
bique, como também de 
Portugal. 

O que a experiência 
de Moçambique te en-
sinou do ponto de vista 
humano e também pro-
fissional? 

Do ponto de vista hu-
mano é difícil descrever 
em poucas palavras, a 
riqueza que a gente re-
cebe ao fazer uma expe-

riência dessa. No começo 
eu resisti um pouco de ir 
pra Moçambique. Eu me 
lembro que eu me acon-
selhei com os meus ir-
mãos, com a minha mãe 
que estava doente, estava 
viva, ela dizia “quando 
você voltar eu não estarei 
mais viva”. E aconteceu 
isso mesmo. Então, esse 
medo de ir pra Moçam-
bique não era de ir para 
o desconhecido, porque 
eu tinha uma confiança 
muito grande nos meus 
superiores lá de Roma 
quando me convidaram. 
Eles me conheciam, já ti-
nham visto o meu histó-
rico, eles estavam me co-
locando lá porque sabiam 
que essa experiência po-
deria ajudar e favorecer 
esse mundo desconheci-

Fotos: Divulgação
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EVANGELIZAÇÃO |  Marco Biaggi foi ordenado sacerdote em 1983, em Santa Bárbara, e já viveu missões no exterior

MISSÕES NO EXTERIOR | Padre Marco Biaggi encarou realidades distintas fora do país, em período na África

do. Eu tive grande dificul-
dade de deixar o que eu 
estava fazendo naquele 
momento. Eu era diretor 
do colégio Dom Bosco de 
Piracicaba, e me lembro 
que tinha pego com to-
das as minhas forças para 
tentar fazer o melhor. Eu 
estava voltando para o 
mundo escolar depois de 
alguns anos de gestão da 
inspetoria. Então, eu es-
tava com todo o coração 
e com toda mente nesse 
projeto. De repente ele 
foi de janeiro e em junho 
veio esse convite. Aí me 
puxou os tapetes, eu fi-
quei sem pé, sem chão, 
aí me aconselhei com os 
irmãos, e todos eles me 
aconselharam a ir. Minha 
mãe me disse: “você se fez 
padre pra isso, vai com 
Deus, vai com as minhas 
bênçãos”. Aí eu fui feliz! 

Você coloca aqui a re-
lação do medo do des-
conhecido, porém, da 
mesma forma, pautado 
na confiança do outro, 
no caso seus superiores. 
Isso, no seu entendi-
mento é um elemento 
fundamental para a rea-
lização de qualquer tipo 
de trabalho?

Eu acho que a gente 
também precisa ter a co-
ragem de arriscar. Se não 
a gente não caminha. Se 
a gente não sair do nos-
so conforto, ou não sair 
da nossa rotina, nós não 
descobrimos o novo. Esse 

fato de sair do conforto 
para o novo, isso nos en-
riquece muito. Quando 
eu fiz a opção de 11, 12 
anos de ir para o semi-
nário, eu não imaginava 
esse tipo de opção, de 
vida. Quando depois, me 
preparei e fiz o voto de 
pobreza, de obediência 
e castidade. A promessa 
que a gente fez a Deus de 
ser pobre. Com o voto de 
obediência, eu me colo-
quei nas mãos de Deus, e 
obedecer aos superiores, 
vem o que vier, eu acre-
dito que seja a vontade 
de Deus. E se é a vonta-
de de Deus eu não tenho 
que temer, Ele está co-
migo. Se Deus é por nós 
quem será contra nós? 
E depois a castidade. Eu 
renunciei a tudo isso por 
conta da missão que eu 
abracei. Essa missão não 
é somente espiritual, ela 
também é material.

Vamos falar sobre o 
Sistema Preventivo de 
Dom Bosco. Como esse 
sistema criado no século 
XIX consegue transcen-
der aos limites tempo-
rais e também se adapta 
aos mais diferentes pon-
tos geográficos. Como o 
padre explica isso?

Quando um sistema é 
pautado em valores, eles 
são perenes, ele nunca 
mais vai ser ultrapas-
sado. Quando você fala 
da razão, você precisa 
ter argumentos. Quan-

Dom Bosco transformou uma 
convivência familiar em um sistema 
educativo, que não vai acabar 
nunca mais...

do você esclarece para o 
educando o erro que ele 
cometeu, ele até deseja 
ser corrigido para não 
repetir o mesmo erro. A 
religião, a gente fala da 
transcendência. Nós não 
podemos pensar que 
a nossa vida é só aqui, 
que termina. Nós temos 
que pensar no transcen-
dente, algo que vai além 
da nossa realidade, da 
nossa vida. Os valores da 
transcendência são pere-
nes. E a “amorevolezza” 
(palavra do italiano que 
não possui uma tradução 
precisa para o português, 
a tradução mais próxima 
é o carinho)? Falar do 
amor, do carinho. Onde 
não existe amor, existe 
violência, existe ódio. 
Esse sistema está presen-
te, como nós salesianos 
estamos presentes em 
135 países do mundo, 
nos cinco continentes. 
Dom Bosco transformou 

uma convivência fami-
liar em um sistema edu-
cativo, que não vai aca-
bar nunca mais.

Guilherme do Val Pra-
do, um teórico da Edu-
cação, diz que “a nossa 
consciência de mundo é 
proporcional às relações 
que nós estabelecemos 
com esse mesmo mun-
do”. Nesse sentido, você 
acredita que vivenciar 
experiências, permitin-
do que a juventude erre 
é também um fator que 
vai construir esse pro-
cesso educacional?

Eu penso que no con-
fronto, como diz a pró-
pria psicologia, no con-
fronto com o outro, eu 
tomo consciência do 
meu eu. Eu vou me co-
nhecendo na medida em 
que eu vou convivendo, 
confrontando ideias, 
práticas. Eu cresço e faço 
o outro crescer, nessa mi-

Jamais viveremos sem Educação. 
E cada vez teremos que fazer 
pressão para que os nossos 
profissionais da Educação sejam 
mais valorizados, mais reconhecidos...

nha convivência. Então, 
eu acredito que nessas 
relações interpessoais, 
interempresarias, ajuda 
tanto a gente a crescer. 
Então, eu acredito que 
é nessa convivência, na 
comunidade, que a gente 
consegue se firmar e fa-
zer o processo acontecer.

Padre, no seu ponto 
de vista qual o futuro da 
Educação. Gostaria que 
levasse em considera-
ção o cenário da pande-
mia. Como, enfim, você 
vê a educação nos pró-
ximos anos?

Com grande esperan-
ça! Nunca a Educação 
esteve, assim, confor-
tável. Nunca houve um 
cenário, totalmente, fa-
vorável. Sempre aparece-
ram muitas dificuldades. 
Hoje vendo o novo ensi-
no médio, quando eu vi a 
proposta do novo ensino 
médio, eu comecei a ter 
medo e pensei: “eu não 
estou mais preparado 
para esse mundo da Edu-
cação”, mas depois eu fui 
participando de várias 
conversas, vários deba-
tes, entre os pedagogos, 
eu acredito que esse en-
sino médio vai trazer 
uma vibração melhor 
para a nossa juventude, 
para os desafios da nos-

sa sociedade, porque vai 
trabalhar com um pro-
jeto de vida. Esses dias 
alguém dizia, “eu não sei 
quais são as profissões 
que essa juventude vai 
estar exercendo daqui 10, 
12 anos, porque o mundo 
está mudando tanto...” E 
você acha que a Educa-
ção vai ficar desespera-
da com isso? Claro que 
não! A Educação ela é 
criativa para encontrar 
as melhores respostas 
para os maiores desafios. 
Então eu vejo com mui-
ta esperança. Jamais vi-
veremos sem Educação. 
E cada vez teremos que 
fazer pressão para que os 
nossos profissionais da 
Educação sejam mais va-
lorizados, mais reconhe-
cidos. As sociedades mais 
desenvolvidas dão muito 
mais força financeira 
também para os profis-
sionais da Educação po-
derem educar bem a sua 
comunidade. Se você não 
tiver um clima de Educa-
ção pedagógica, se você 
não tem um ambiente 
que é educativo, Dom 
Bosco dizia muito isso, 
você não educa! Sempre 
seremos desafiados. A 
Educação sempre tem 
respostas surpreenden-
tes para cada desafio que 
ela vai encontrando.

Fotos: Divulgação
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SUMARÉ

Advogado é eleito
presidente da Acias

A chapa “Acias 5.0 – Ca-
minhando Rumo ao Fu-
turo”, encabeçada pelo 
advogado Felipe Alberto 
Verza Ferreira, venceu 
nesta quarta-feira (24) a 
eleição para a escolha da 
nova diretoria da Acias 
(Associação Comercial, 
Industrial e Agrope-
cuária de Sumaré) para 
o triênio 2022/2024. A 
chapa foi a única inscrita 
para a disputa.

A votação aconteceu no 
auditório da Acias, entre 
9h e 20h. Durante todo o 
dia, associados compa-
receram à Acias para re-
gistrar o voto. A apuração 
começou logo após o en-
cerramento da votação. 

Juarez Pereira da Silva, 
atual presidente da Acias, 
parabenizou o presidente 
eleito e enalteceu a par-
ticipação dos associados 
no processo de escolha da 
nova diretoria.

“O envolvimento dos 
associados na escolha 
dos novos diretores mos-
tra o comprometimento 
com a entidade e com o 
trabalho que vem sendo 

ACIAS | Advogado (esq.) 
foi eleito nesta quarta 

Divulgação

desenvolvido nos últi-
mos anos”, avaliou. 

Na nova gestão Silva dei-
xa a presidência, mas se-
gue na nova diretoria exe-
cutiva como 1º tesoureiro.

Felipe Alberto Verza 
Ferreira é advogado, espe-
cialista em direito empre-
sarial e conhece bem a ro-
tina da Acias. Há 14 anos 
atua junto à diretoria. Já 
foi diretor e atualmente 
responde pelo Departa-
mento Jurídico. 

A posse da nova direto-
ria da Acias será realizada 
na segunda quinzena de 
janeiro.                    | DA REDAÇÃO

LUTO 

Morre o pastor Wagner Longhi, 
diretor de Gestão Social de N.O.

A Prefeitura de Nova 
Odessa lamentou nesta 
quinta-feira (25) a morte 
do diretor de Gestão Social 
e Cidadania do município, 
o pastor Wagner Longhi, 
aos 55 anos. Longhi faleceu 
no Hospital e Maternidade 
Municipal de Nova Odessa 
por causas naturais, segun-
do a administração. O veló-
rio será das 8h às 10h desta 
sexta, no Paço Municipal, e 
o sepultamento às 10h30, 
no Cemitério Municipal de 
Nova Odessa.

O prefeito Claudio José 
Schooder, o Leitinho (PSD), 
decretou luto oficial de três 
dias na cidade.

Pastor fundador do Mi-
nistério Monte Gileade em 
Nova Odessa, Longhi so-
freu um desmaio na manhã 
de ontem, ainda em casa, 
sendo atendido pela Polícia 
Militar e pelo Serviço 192, 
que tentaram sua reanima-
ção, mas sem sucesso.

No hospital, os médicos 
tentaram mais uma vez 
reanimá-lo, sem sucesso. 
O óbito foi constatado por 
volta das 7h50.

“Estou devastado com 

essa notícia. Hoje eu e toda 
Nova Odessa perdemos 
um amigo, um pastor, um 
homem dedicado ao So-
cial e ao próximo. O pastor 
Wagner vinha desempe-
nhando um grande papel à 
frente da Promoção Social, 
a gente via que ele gostava 
de ajudar os mais pobres. 
E não tinha horário: era 
de segunda a domingo, de 
dia e de noite. Nossos mais 
profundos sentimentos à 
família, aos amigos, aos 
fiéis da igreja e a todos por 
essa grande perda”, lamen-
tou o prefeito.

Longhi atuava como di-
retor do Social da prefeitura 
desde o início da gestão do 
atual prefeito.

Nascido em Junqueiró-
polis (SP) em 15 de dezem-
bro de 1965 de uma família 
de agricultores, filho de 
Luiz Longhi e Jesuína So-
fia Longhi, pastor Wagner 
(como era conhecido) era 
casado com Maria Lúcia 
da Cruz Longhi e deixa dois 
filhos, Arnom Luis Longhi e 
Joshua Longhi.

Wagner Longhi chegou a 
Nova Odessa em 1981. Em 
1987, recebeu o chamado 
para o ministério pastoral, 
a partir do qual se formou 
em Teologia na Faculdade 
Teológica Batista de Cam-
pinas. Foi ordenado pastor 
pela Igreja Batista em 1993.

“Era um homem que nos 
inspirava a buscar a Deus 
de todo o coração. Com 
um caráter irrepreensível, 
esposo e pai com uma ex-
celência intocável. Como 
meu amigo, meu pastor, 
não digo adeus, mas até 
logo. Ainda nos veremos na 
casa do Pai”, disse a pastora 
Célia Penariol.    | DA REDAÇÃO

LONGHI | Morte aos 55 

SEGURANÇA PÚBLICA

Americana teve regis-
trados em outubro 96 
furtos de veículos, quase 
o dobro do mês anterior 
(55) e a maior quantidade 
num mês em 2021. Santa 
Bárbara d’Oeste  também 
teve alta em relação a se-
tembro (31), com 39 ocor-
rências desta natureza, 
também, o recorde men-
sal até então. 

Os dados fazem par-
te das estatísticas da SSP 
(Secretaria de Segurança 
Pública), divulgados nesta 
quinta-feira (25).

Os furtos em geral tam-
bém tiveram alta em Santa 
Bárbara, com 118 registros, 
ante 100 de setembro. Em 
Americana, esse indicador 
caiu de 147 para 128 em 
outubro.

Cada município regis-
trou um homícidio, sendo 

um doloso em Americana 
e um culposo por aciden-
te de trânsito em Santa 
Bárbara. 

Em relação ao número 
de veículos recuperados, 
Americana somou 11 e 
Santa Bárbara, nove. 

Nos dois municípios, o 
indicador mais alto é o de 
prisões efetuadas, com 70 
e 41, totalizando 111 e 64 

inquéritos instaurados, 
respectivamente.

REGIÃO
Os demais municípios 

tiveram números mais 
expressivos em outros cri-
mes. Sumaré registrou, em 
outubro, dois homicídios e 
três tentados, além de ou-
tro culposo por acidente 
de trânsito e três estupros 
(dois de vulnerável).

Em Nova Odessa houve 
um homicídio culposo no 
trânsito e 14 ocorrências 
de lesões sem intenção 
também no trânsito, além 
de dois roubos de carga.

Já Hortolândia teve 
quatro homicídios, um 
estupro de vulnerável e 98 
ocorrências de roubo em 
geral.

Os municípios totaliza-
ram, em outubro, 154, 27 
e 61 inquéritos policiais 
instaurados, respectiva-
mente.

Números da Secretaria de Segurança apontam 
recorde mensal no ano para esse crime nas 2 cidades

Americana e SB têm 
alta nos furtos de 
veículos em outubro

DAÍZA DE CARVALHO
REGIÃO

POLÍCIA | Índices em alta 

AMERICANA

Gama pede e Chico deve revisar 
decreto de seis dias de folga

A direção da Gama 
(Guarda Municipal de 
Americana) solicitou à 
prefeitura a revisão do 
decreto publicado no 
último sábado (20), que 
prevê seis dias de ponto 
facultativo para o fun-
cionalismo público na 
semana entre o Natal e 
Ano Novo. Pela norma 
editada pelo prefeito 
Chico Sardelli (PV), os 
guardas, por fazerem 
parte de uma das frentes 
de serviços essenciais 
(segurança), não teriam 
direito a hora extra ou 
compensação das folgas 
em outros dias. Esta últi-
ma opção foi dada a ser-
vidores de outras áreas, 
como Saúde e Zoonoses.

Em nota, a corpora-
ção informou que o di-
retor-comandante Mar-
co Aurélio “sensibilizou 
de que os servidores 
da Gama não estariam 
sendo contemplados 
pelo sistema de com-
pensação previsto no 
art. 2º. Prontamente, 
verificou junto à Admi-
nistração Direta, levan-
do a demanda ao pre-
feito e ao vice-prefeito, 

para análise da deman-
da em prol dos servido-
res da Autarquia”. Ainda 
segundo a nota, poste-
riormente a corporação 
foi informada de que “o 
Decreto Municipal será 
reeditado, no sentido 
de incluir os servidores 
da Gama no sistema de 
compensação previsto 
no art. 2 do menciona-
do Decreto”.

O TODODIA questio-
nou a prefeitura sobre 
a reedição do decreto e 

de que forma seria rea-
dequado.

O Executivo também 
foi questionado sobre o 
número de servidores 
que poderão compen-
sar as folgas no próximo 
ano, e se é prevista algu-
ma compensação dessas 
horas aos servidores que 
não estão lotados em 
áreas essenciais ou des-
conto em salário pelos 
dias sem trabalho, mas 
não houve resposta até 
o fechamento da edição. 

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

O DAE (Departamen-
to de Água e Esgoto) de 
Santa Bárbara d’Oeste 
teve seu projeto de com-
bate ao desperdício de 
energia elétrica escolhi-
do pelo “Programa de 
Eficiência Energética” 
(PEE), da CPFL Paulis-
ta, na categoria servi-
ços públicos. O DAE foi 
contemplado com R$ 
1,3 milhão para a reali-
zação de melhorias, que 
devem gerar uma eco-
nomia na ordem de R$ 
500 mil no ano. No pro-
jeto, duas unidades de 
abastecimento de água 
no município serão con-
templadas com novos 
equipamentos. Em 2018, 
o Programa de Eficiência 
Energética trocou todas 
as lâmpadas fluorescen-
tes da sede administra-
tiva do DAE por lâmpa-
das de LED e dois novos 
conjuntos motobombas 
foram instalados na Es-
tação Elevatória Santa 
Alice, também sem cus-
tos.                         | DA REDAÇÃO

DAE de SBO
vai receber
R$ 1,3 milhão

EFICIÊNCIA

Divulgação

GAMA | Direção da corporação  pede novo decreto

Prefeitura de Americana  / Divulgação

Arquivo  / TodoDia Imagem
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A fabricante sueca Saab entregou simbolicamente 
à FAB (Força Aérea Brasileira) 4 novos caças 
Gripen, parte do lote de 36 aeronaves comprados 
pelo Brasil em 2014, nesta quarta (24). Em 
uma cerimônia em sua sede, em Linköping 
(pronuncia-se linchópin), a empresa recebeu 
o comandante da Força, brigadeiro Carlos de 
Almeida Baptista Junior, e seu homólogo da 
Aeronáutica do país escandinavo, major-general 
Carl-Johan Edström. Além dos quatro caças 
brasileiros, foram entregues os dois primeiros da 
Força Aérea da Suécia. O país comprou 60 novos 
Gripen. Os seis aviões são do modelo E, para um 
piloto – na sua encomenda, o Brasil incluiu oito 
bipostos, o modelo F, que está sendo desenvolvido 
em conjunto com a Embraer. “Isso mostra que 
temos um produto maduro e que estamos 
cumprindo nossas obrigações”, disse o presidente 
da Saab, Micael Johansson. Dois dos caças irão ser 
embarcados em navio em dezembro e os outros 
dois virão no primeiro semestre de 2022.

A Comissão de Direitos Humanos da OAB/
RJ enviou nesta quinta-feira (25) ofício ao 
MPF (Ministério Público Federal) e ao MP-RJ 
(Ministério Público do Rio de Janeiro) para pedir 
explicações sobre a ação policial que terminou 
com nove mortos no Complexo do Salgueiro, 
em São Gonçalo (RJ), no domingo (21). Além 
da comissão, assinam o documento as ONGs 
Conectas e Justiça Global e a Associação Juízes 
pela Democracia. O texto contextualiza os fatos 
conhecidos até hoje, quatro dias após as mortes, 
e pede que providências sejam tomadas pelo 
Ministério Público. As entidades argumentam 
que, diante dos altos índices de violência policial, 
não é possível falar em “excepcionalidade” que 
justifique o uso da força por por agentes públicos.

Em uma sessão marcada pela liquidez reduzida 
por conta do feriado de Ação de Graças nos 
Estados Unidos, que manteve o mercado 
americano fechado, a Bolsa de Valores do Brasil 
engatou sua terceira alta consecutiva e recuperou 
o nível dos 105 mil pontos. O Ibovespa, principal 
índice de ações do mercado acionário local, 
registrou alta de 1,24% nesta quinta-feira (25), aos 
105.811 pontos, no maior patamar desde 12 de 
novembro, quando fechou aos 106.334 pontos.
O movimento foi sustentado pela alta expressiva 
das ações da Petrobras, com valorização de 4,41% 
e 4,13% das ações preferenciais e ordinárias, 
respectivamente. 

Saab faz entrega simbólica à Força Aérea 
Brasileira de quatro novos caças Gripen

OAB e entidades cobram explicações 
ao MP sobre ação policial no Salgueiro

Impulsionada por Petrobras, Bolsa marca 
3ª alta seguida, perto de 106 mil pontos

GIRO

Agência Brasil

NO AR | O novo caça Gripen vai equipar a FAB

Aeronave decolou de Campinas e pousaria em Jacarepaguá, no Rio 

Avião cai no mar em SP com 
3 a bordo; corpo é encontrado

Um corpo foi encon-
trado na área de buscas 
pelo avião que desapa-
receu na noite de quarta-
-feira (24) entre Ubatuba 
(SP) e Paraty (RJ). A FAB 
(Força Aérea Brasileira) 
informou que, apesar 
de a vítima ainda não 
ter sido identificada, ela 
“provavelmente” está 
relacionada ao aciden-
te. Três pessoas estavam 
a bordo da aeronave de 
prefixo PP-WRS. O pilo-
to, o copiloto José Porfí-
rio de Brito Júnior e um 
passageiro. O trio de-
colou do Aeroporto dos 
Amarais, em Campinas, 
por volta de 20h30, com 
destino ao Aeroporto de 
Jacarepaguá, no Rio, mas 
desapareceu por volta 
das 21h.

O corpo foi resgata-
do por um helicóptero e 
transportado até a Base 
Aérea de Santa Cruz, 
também parte da Força 
Aérea, onde foi entregue 
aos órgãos competentes 
para os procedimentos 
de identificação. “A FAB 
se solidariza com a famí-
lia da vítima e informa 
que permanece engaja-
da com o helicóptero do 
3°/8° GAV e o Centro de 
Coordenação de Salva-

mento Aeronáutico de 
Curitiba nas operações 
de buscas aéreas no local 
do acidente”, concluiu a 
nota.

BUSCAS
A ação de resgate ain-

da estava ocorrendo 
na noite desta quinta 
(25) e recebeu apoio do 
Corpo de Bombeiros de 
São Paulo. Eles foram 
chamados para prestar 
apoio durante a madru-
gada. Segundo a corpo-
ração, a ocorrência seria 
para atender a “proble-
mas técnicos” em uma 
aeronave. 

Os bombeiros infor-
maram que parentes do 

piloto entraram em con-
tato, avisando que o veí-
culo enfrentava proble-
mas. Há a suspeita de que 
o avião tenha realizado 
um pouso de emergência 
nas águas. No entanto, as 
equipes ainda estão em 
buscas para localizar os 
ocupantes e esclarecer 
o desaparecimento. Nas 
redes sociais, a mãe e a 
namorada de José Por-
fírio Júnior, copiloto da 
aeronave, afirmam que 
deixaram de receber no-
tícias dele por volta das 
21h.

Elas alegam que ele 
estava acompanhado do 
piloto e de mais um pas-
sageiro e que teriam caí-

do a 15 quilômetros da 
costa. As buscas inicia-
ram às 4h15 de ontem, 
com a utilização de ócu-
los de visão noturna. 

O avião não tinha au-
torização para fazer táxi 
aéreo, segundo o RAB 
(Registro Aeronáutico 
Brasileiro). 

O veículo é do mode-
lo PA-34-220T e consta 
como propriedade do 
copiloto, José Porfírio de 
Brito Júnior. Apesar da 
autorização para táxi aé-
reo negada, o registro da 
aeronave aponta que ela 
está liberada para fazer 
voos noturnos privados 
e está com a documenta-
ção regular.

ACIDENTE AÉREO

FOLHAPRESS
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Reprodução

QUEDA | Imagem mostra hélice do avião; ao lado, o copiloto José Porfírio de Brito Júnior

MORTE DE MARÍLIA MENDONÇA

Perícia descarta que pilotos tiveram mal súbito
O piloto e o copiloto 

que conduziam o voo 
da cantora Marília Men-
donça até Caratinga 
(MG) não apresentaram 
problemas de saúde no 
dia do acidente, con-
cluíram exames periciais 
divulgados nesta quinta-
-feira (25) pelo delegado 
Ivan Lopes Sales, dele-
gado regional de Polícia 
Civil da cidade mineira. 
A aeronave caiu em Pie-
dade de Caratinga (MG) 
no último dia 5 de no-
vembro, próximo a um 
aeródromo local, tiran-
do a vida da cantora, do 
piloto, Geraldo Martins 
de Medeiros, do copiloto 
Tarciso Pessoa Viana, do 
produtor Henrique Bah-
ia, e do tio e assessor da 
sertaneja, Abiceli Silvei-
ra Dias Filho.

Visando descartar hi-
póteses de problemas 
externos à aeronave, 
os primeiros laudos 
concluídos pela inves-
tigação apuraram se a 
tripulação foi alvejada 
por arma de fogo ou se 
piloto e copiloto pode-
riam ter sofrido um mal 

súbito, linhas agora des-
cartadas. O laudo apon-
ta que as cinco vítimas 
não morreram durante 
a queda, mas com o im-
pacto no chão, sofrendo 
politraumatismo.

O delegado destacou 
que a conclusão sobre 
as causas da queda da 

aeronave ainda depen-
de dos laudos do Cenipa 
(Centro de Investigação 
e Prevenção de Aciden-
tes Aeronáuticos), que 
ainda não tem prazo 
para conclusão. Uma 
das linhas que estão 
sendo investigadas é 
se o veículo sofreu im-
pactos ao atingir um 
cabo de distribuição de 
energia próximo ao lo-
cal do pouso, conforme 
informado pela Cemig 
(Companhia Elétrica de 
Minas Gerais) - um cabo 
chegou a ser encontrado 
enrolado em uma das 
hélices.

A investigação traba-
lha com a informação de 
que a torre em questão 
estava fora da área de 
proteção do aeródromo.

                                   | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

ACIDENTE | Destroços do avião que levava a cantora
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Por unanimidade, plenário dá aval a programa assistencial de Jair Bolsonaro que vai substituir o Bolsa Família 

Câmara aprova MP que cria Auxílio Brasil 
CONGRESSO

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta quin-
ta-feira (25) a proposta 
que cria o Auxílio Brasil, 
programa social elabo-
rado pelo presidente Jair 
Bolsonaro para substituir 
o Bolsa Família, cuja mar-
ca é ligada a gestões petis-
tas. Por 344 votos a favor 
e nenhum contrário, o 
plenário da Casa deu aval 
à versão apresentada pelo 
relator, deputado Marcelo 
Aro (PP-MG), que sugeriu 
mudanças com potencial 
de ampliar o número de 
famílias atendidas pelo 
programa e deve pres-
sionar a verba do Auxílio 
Brasil já em 2022.

Agora a proposta segue 
para o Senado. Por ser 
uma MP (medida provi-
sória), o ato de Bolsonaro 
tem efeito imediato e já 
criou o Auxílio Brasil. No 
entanto, o projeto precisa 
do aval das duas Casas do 
Congresso até 7 de de-
zembro para não perder a 
validade.

As mudanças no Au-
xílio Brasil aprovadas na 
Câmara devem elevar 
a cobertura da transfe-
rência de renda à popu-
lação mais vulnerável, 
pressionando a verba do 

programa social se o go-
verno conseguir garantir 
o montante de quase R$ 
86 bilhões para o próxi-
mo ano - valor estimado 
atualmente a ser previsto 
no Orçamento de 2022.

Para valer em 2022, 
o Auxílio Brasil precisa 
estar totalmente imple-
mentado neste ano para 
não ferir a lei eleitoral, 
que proíbe aumento de 
gastos sociais em ano de 
eleições.

A base aliada do gover-
no apoiou uma medida 
traçada pelo relator cujo 
objetivo é impedir que 
haja fila de espera para 
ingressar no programa.

Hoje, por lei, o governo 
não é obrigado a atender 
todas as famílias que es-
tão dentro da faixa de po-
breza e extrema pobreza.

A fila, que atualmen-
te está em torno de 1,2 
milhão de cadastros, se 
forma porque a verba do 
Bolsa Família tem ficado 

menor que o necessário 
para atender a todos que 
tiveram o cadastro anali-
sado pelo governo.

A verba do Auxílio Bra-
sil para 2022 considera 
que 17 milhões de famí-
lias serão atendidas - a 
cobertura hoje é de 14,7 
milhões.

No entanto, além da fila 
que já se formou, houve 
um aumento no número 
de famílias que se inscre-
veram na faixa de pobre-
za e extrema pobreza pelo 
Cadastro Único (sistema 
para programas sociais), 
como relataram técnicos 
do governo ao jornal Fo-
lha de S.Paulo em outu-
bro diante do fim do au-
xílio emergencial.

MUDANÇA
Outra mudança no pro-

grama social na versão 
aprovada pela Câmara 
eleva as faixas de pobreza 
e extrema pobreza (crité-
rios de entrada de uma 
família no programa so-
cial). Isso também abre 
margem para que mais 
pessoas se enquadrem na 
transferência de renda.

No início de novem-
bro, o governo atualizou 
esses critérios. Hoje, para 
entrar no Bolsa Família, 
o Cadastro Único consi-
dera em extrema pobreza 

pessoas com renda men-
sal de R$ 100 por membro 
da família. Rendimentos 
entre R$ 100,01 e R$ 200 
são classificados como si-
tuação de pobreza.

O texto aprovado pela 
Câmara eleva essas faixas 
para R$ 105 por membro 
da família (extrema po-
breza) e R$ 210 (pobreza). 
Com isso, mais pessoas se 
tornam aptas a receber 
a transferência de renda 
pelo Auxílio Brasil.

Segundo técnicos do 

Congresso, a elevação 
das faixas como critério 
de acesso ao programa e 
a determinação de que 
não pode haver fila de es-
pera irão ampliar o Auxí-
lio Brasil, pressionando a 
verba que será reservada 
para as transferências de 
renda já em 2022.

A votação da MP que 
cria o substituto do Bol-
sa Família estava previs-
ta para terça (23), mas 
só ocorreu nesta quinta, 
pois o governo teve que 

articular mudanças no 
relatório.

Numa versão prelimi-
nar, Aro queria prever 
uma correção automá-
tica do valor da renda 
transferida mensalmente 
à população mais pobre 
do país. O reajuste seria 
pelo INPC (índice de in-
flação com foco nas clas-
ses mais baixas).

Por pressão da equipe 
econômica, a maioria da 
Câmara não apoiou esse 
item. 

FOLHAPRESS
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Marina Ramos / Agência Câmara

PLENÁRIO | Sessão da Câmara dos Deputados desta quinta-feira que votou a MP

Agora a proposta 
segue para discussão 

e votação 
no Senado

BENEFÍCIO

Projeto de lei que cria o 14º salário para 
aposentados é aprovado em comissão

O projeto de lei que es-
tabelece o pagamento 
excepcional de um 14º 
salário para beneficiários 
do INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social) foi 
aprovado nesta quarta-
-feira (24) pela Comissão 
de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputa-
dos, onde ficou dois me-
ses parado. A proposta foi 
criada para minimizar os 
impactos financeiros da 
pandemia de Covid-19. 
Se aprovado, as parcelas 
serão pagas em março de 
2022 e de 2023, limitadas a 
até dois salários mínimos.

Agora, o texto será exa-
minado pela CCJC (Co-
missão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania) 
da Câmara, a última a 
fazer a avaliação. Não há 
uma data determinada 
para que seja emitido um 
parecer do grupo. Como 
a proposta tem caráter 
conclusivo e tramita em 
regime de prioridade, não 
precisa ser submetida a 

votação em plenário após 
passar pela CCJC.

Ou seja, se for aprovado 
nesta comissão, o proje-
to de lei vai direto para 
análise no Senado. De lá, 
caso seja avalizado pelos 
senadores, seguirá para 
sanção do presidente Jair 
Bolsonaro.

O projeto original 
(4.367/2020), do depu-
tado Pompeo de Mattos 
(PDT-RS), previa o paga-

mento do 14º salário para 
aposentados e pensionis-
tas do RGPS (Regime Ge-
ral de Previdência Social) 
em 2020 e 2021. Durante 
a tramitação na Comis-
são de Seguridade Social 
e Família, a proposta foi 
anexada a um outro pro-
jeto, do deputado Aureo 
Ribeiro (SD-RJ), que pro-
pôs o pagamento do 14º 
até 2023.         

    | FOLHAPRESS

SENADO

Pacheco não garante votação da PEC 
dos Precatórios na próxima semana

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), afirmou 
nesta quinta-feira (25) 
que a aprovação da PEC 
dos Precatórios é uma 
prioridade, mas não 
garantiu que a votação 
será feita na próxima 
semana, como deseja o 
governo do presidente 
Jair Bolsonaro. O gover-
no havia estabelecido 
como prazo máximo 
a votação na próxima 
semana da PEC na CCJ 
(Comissão de Constitui-
ção e Justiça) e também 
no plenário do Senado. 
Jair Bolsonaro pretende 
pagar ainda em dezem-
bro o Auxílio Brasil de R$ 
400 e para isso depende 
da aprovação da propos-
ta, que vai abrir espaço 
no orçamento.

Pacheco foi questio-
nado sobre o pedido do 
presidente da CCJ, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), 
para que a pauta do 

plenário fosse dedicada 
exclusivamente para a 
apreciação das indica-
ções para cargos. Isso 
porque o presidente do 
Senado marcou uma se-
mana de esforço concen-
trado para esse fim.

O governo, por sua vez, 
gostaria de apresentar o 
alto quórum do esforço 
concentrado para apro-
var a PEC dos Precató-

rios, que precisa do voto 
favorável de 49 senado-
res, em dois turnos.

“Vamos tentar coe-
xistirem os interesses 
das sabatinas que são 
a prioridade do esforço 
concentrado, mas a PEC 
do Precatório também o 
é. Ultrapassada a fase da 
Comissão de Constitui-
ção e Justiça e cabendo 
ao plenário a apreciação, 
aproveitando inclusive 
a presença dos senado-
res e das senadoras no 
plenário, eventualmente 
tentarmos a apreciação 
da PEC já na próxima se-
mana, muito importante 
para o Brasil”, afirmou o 
presidente do Senado.

“Não posso garantir. 
A PEC tem que cumprir 
a etapa da Comissão de 
Constituição e Justiça, o 
parecer já foi lido, houve 
pedido de vista. Preci-
sa ser apreciada na CCJ. 
Finalizada na CCJ, vai a 
plenário.”         | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

RECURSO | Proposta valerá para beneficiários do INSS

Arquivo / TodoDia Imagem

PRESIDENTE | Pacheco
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Quinta-feira (28/10)       
16h – Bragantino 3 x 0 Sport

Sábado (20/11)
19h – Atlético-MG 2 x 0 Juventude
19h – Fortaleza 1 x 0 Palmeiras
19h – Chapecoense 1 x 3 Grêmio
21h – Atlético-GO 1 x 1 Ceará
21h30 – Internacional 1 x 2 Flamengo

Domingo (21/11)
16h – Corinthians 2 x 0 Santos
17h – Fluminense 2 x 0 América
19h – Bahia 0 x 0 Cuiabá

Quarta (24/11)
21h30h – São Paulo 0 x 0 Athletico-PR

35ª • 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 75 34 23 55 31
Flamengo 67 34 20 66 35
Palmeiras 59 35 18 54 12
Corinthians 53 35 14 38 4
Fortaleza 52 35 15 41 -2
Bragantino 52 34 13 50 10
Fluminense 51 35 14 34 0
Ceará 49 35 11 38 3
Internacional 47 35 12 42 4
América-MG 45 34 11 35 -1
Santos 45 35 11 32 -6
Cuiabá 43 34 9 31 -1
Athletico-PR 42 34 12 39 -4
São Paulo 42 34 9 26 -7
Atlético-GO 41 34 9 26 -8
Juventude 40 34 9 33 -7
Bahia 37 33 9 33 -10
Grêmio 36 34 10 35 -9
Sport 33 34 8 21 -12
Chapecoense 15 34 1 27 -32

BRASILEIRO

Em uma partida que 
contou com um erro de 
Cássio e mais um gol so-
frido nos minutos finais, 
o Corinthians completou 
o oitavo jogo consecutivo 
sem vencer atuando como 
visitante. Nesta quinta-fei-
ra (25), o algoz foi o Ceará, 
que venceu por 2 a 1, no 
Castelão.

O resultado breca a as-
censão do clube do Parque 
São Jorge no Campeonato 
Brasileiro e impede a equi-
pe de diminuir a distância 

para o rival Palmeiras, o 
terceiro colocado.

Na última rodada, a for-
mação comandada por 
Sylvinho venceu o Santos, 
por 2 a 0, em Itaquera, e 
passou a figurar na quarta 
posição, a melhor que já 
ocupou no Nacional.

Sem pontuar nesta 
quinta, permanece com 53 
pontos, com seis a menos 
do que os palmeirenses. Só 
não perdeu uma posição 
na tabela porque o Forta-
leza, em quinto, foi derro-
tado pelo Santos, por 2 a 
0, na Vila. O time cearense 
tem 52 pontos.

A missão de dar fim ao 
jejum longe de casa se tor-
nou ainda mais difícil logo 
no começo da partida, aos 
6 minutos, quando Cássio 
errou uma reposição de 
bola e o meia Vina apro-
veitou que a zaga estava 
saindo para finalizar de 
fora da área e surpreender 
o goleiro.

O lance permitiu ao 
Ceará recuar a marcação 
e passar a explorar contra-
-ataques, enquanto os co-
rintianos ficavam ciscando 
a bola de um lado para o 
outro em busca de espaço 
para finalizar.

Timão é derrotado pelo Ceará por 2 a 1 no Castelão 
e completa oitavo jogo sem vencer como visitante

Corinthians perde 
e aumenta jejum 
fora de casa

FOLHAPRESS
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MARCAÇÃO | Willian é cercado por jogadores do Ceará na derrota do Corinthians

Parte da dificuldade na 
armação corintiana ocor-
ria por causa da ausência 
de Renato Augusto, pou-
pado do jogo pelo técnico 
Sylvinho. Aos 33 anos, ele 
chegou ao clube no fim 
de julho depois de um 
período de oito meses de 

inatividade.
Luan, o escolhido para 

atuar no meio de campo 
alvinegro, não conseguia 
dar um ritmo mais veloz ao 
setor, como o Corinthians 
fez no clássico.

Só aos 35 minutos o time 
paulista teve uma chance 

clara, quando Gabriel Pe-
reira girou sob a marcação 
na grande área, mas de 
frente para o gol finalizou 
em cima do goleiro.

O próximo compromis-
so, agora, será contra o 
Athletico, domingo (28), na 
Neo Química Arena.

Ceni prevê dificuldade para o 
São Paulo e pede paciência
O técnico Rogério Ceni fez uma previsão pessimista 
sobre o futuro do Tricolor. “Acho que está na hora de 
todo mundo entender a realidade do clube, a realidade 
que o clube está passando nesse momento. Vai ser 
um final de ano difícil e, acredito eu, anos difíceis 
para o São Paulo. As dificuldades existem, têm que ser 
explicadas para o torcedor, porque ele vai ter que ser 
paciente, vai ter que ajudar muito o São Paulo”. disse

RESPIRO

Santos vence e afasta rebaixamento

O Santos contou com 
dois gols de Marcos 
Leonardo, 18, para ven-
cer o Fortaleza por 2 a 0, 
na noite de quinta-feira 
(25), e dar um impor-
tante passo para esca-
par do rebaixamento à 
Série B do Campeonato 
Brasileiro. Cria das cate-
gorias de base do clube, 
ele entrou no intervalo 
no lugar de Diego Tar-
delli, 36, que sentiu do-
res musculares, e abriu 
o placar em cobrança 
de pênalti aos 25 minu-
tos quando o Fortaleza 
estava melhor no jogo. 
A partida foi válida pela 
35ª rodada.

Com o resultado, o 
Santos chega aos 45 
pontos, o mínimo tra-
çado pelo técnico Fábio 
Carille para escapar da 
degola. O Bahia, primei-
ro na zona do rebaixa-
mento, tem 37 pontos e 
dois jogos a menos em 
relação aos santistas. A 
equipe nordestina visi-
ta o Atlético-GO, com 
41 pontos, na segunda 
(29), às 19h.

O Fortaleza, com 53 
pontos, seguirá na briga 
por vaga na Libertado-
res.

FOLHAPRESS
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COMEMORAÇÃO  | Marcos Leonardo marcou os dois gols do Peixe contra o Fortaleza

A vitória foi comemo-
rada como um título. Os 
santistas terão uma se-
quência das mais com-
plicadas. No domingo 
(28), o time visitará o 
Internacional, que briga 
por uma vaga na zona 
de classificação à Liber-
tadores.

Depois, na segun-
da-feira (6), encaram 
o vice-líder Flamen-
go, no Maracanã, e se 
despedem da competi-
ção contra o Cuiabá na 
quinta (9).

No primeiro turno, o 
time paulista não con-
seguiu vencer nenhum 
desses adversários, no 
máximo empatando 
com o Internacional (2 
a 2) e perdeu para Fla-
mengo (4 a 0) e Cuiabá 
(2 a 1). Esse último re-
sultado, inclusive, selou 
a demissão de Fernando 
Diniz.

Já o Fortaleza volta 
a campo na sexta (3) 
diante do Juventude, às 
19h, na Arena Castelão.

O Santos voltou do in-

tervalo com duas baixas, 
Marinho, 31, e o próprio 
Diego Tardelli que fo-
ram substituídos pelos 
jovens Gabriel Pirani, 
19, e Marcos Leonardo. 
Aos 22, Ronald colocou 
a mão na bola dentro da 
área, e Marcos Leonar-
do teve personalidade 
para pegar a bola e ba-
ter o pênalti. Aos 44, ele 
contou com uma assis-
tência de outro menino 
da Vila, o meia Pirani, 
para estufar as redes do 
goleiro Marcelo Boeck.
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Abel Ferreira comandou os trabalhos táticos no estádio do Nacional em perparação para a partida deste sábado

Palmeiras faz treino fechado no Uruguai
LIBERTADORES

O técnico Abel Ferrei-
ra comandou o primeiro 
treino do Palmeiras no 
Uruguai na tarde des-
ta quinta-feira (25), no 
Grand Parque Central, 
estádio do Nacional, em 
Montevidéu. Como os 
trabalhos foram táticos, 
a atividade foi fechada.

Já o Flamengo, com o 
grupo completo, treinou 
no estádio Campeón del 
Siglo, do Peñarol. Rena-
to Gaúcho abriu apenas 
os primeiros 15 minutos 
para a imprensa.

Antes da atividade, 
o meia Raphael Veiga 
falou sobre a final e a 
oportunidade de o Pal-
meiras se tornar o pri-
meiro time a vencer a 
Libertadores duas vezes 
consecutivas desde as 
conquistas do Boca Ju-
niors em 2000 e 2001.

“A gente brinca e fala 

FOLHAPRESS
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EM MONTEVIDÉU | Elenco palmeirense fez o primeiro treino no Grand Parque Central, estádio do Nacional, sob o comando de Abel Ferreira

Divulgação

Americana terá transmissão da final no portal de entrada
A sede da Mancha Ver-

de em Americana, torcida 
organizada do Palmei-
ras, fará a transmissão 
da final da Libertadores 
contra o Flamengo, a par-
tir das 12h, no portal de 
entrada da cidade, neste 
sábado (27). A Avenida 
Antonio Pinto Duarte 
será interditada nos dois 
sentidos pela Unidade 
de Trânsito da Prefeitura 
e contará com apoio da 
Guarda Municipal.

Diretor da Mancha Ver-
de em Americana, Ander-
son Rodrigues, afirmou 
que a expectativa é reunir 
ao menos mil pessoas. 
“No mínimo teremos mil 
pessoas no portal e em 

caso de conquistar o títu-
lo, esse número vai para 
mais de 5 mil pessoas 
com certeza”, disse ao 
TODODIA.

Uma estrutura com 
painel de led, som e ba-
nheiros químicos será 
montada às margens da 
avenida para os palmei-

renses assistirem ao jogo.
“O nosso intuito é tirar 

as pessoas da Avenida 
Brasil onde ficam os hos-
pitais e evitar barulho, 

não é legal fazer as co-
memorações lá. A nossa 
ideia é colocar o portal de 
entrada de Americana na 
rota de comemorações 

no vestiário sobre a 
questão da glória eter-
na e deixar eternizado 
o nosso nome na pare-
de do clube”, afirma o 
jogador de 26 anos. “O 
Palmeiras nunca con-
seguiu isso. Nós já es-
tamos na história do 
clube, mas ser bicam-

peão da Libertadores, 
além de entrar na histó-
ria, tem um peso muito 
grande”.

Autor do gol da vitó-
ria do Palmeiras sobre o 
Santos por 1 a 0 na final 
da Copa Libertadores de 
2020, Breno Lopes disse 
que ainda se emociona 

com o lance. O atacan-
te palmeirense contou 
que não se cansa de 
assistir à cena em que 
recebe um cruzamento 
de Rony e cabeceia fir-
me para fazer o gol do 
título.

“Não tem como se 
cansar de ver meu gol 

na final da Libertadores) 
não. É muito legal. Des-
de a bola do Danilo para 
o Rony. O Rony é perfeito 
no cruzamento. É aquele 
gol que a gente vai assis-
tir a vida toda e não vai 
cansar”, disse Breno Lo-
pes em entrevista à TV 
Palmeiras, no YouTube.

“Sim ainda sinto emo-
ção ao ver o lance. Às 
vezes, eu me pego lá em 
casa, abro o vídeo e é 
algo incrível. Fazer esse 
gol com uma camisa tão 
grande como a do Pal-
meiras, ser lembrado 
por esse gol, é algo fan-
tástico”, continuou.

Divulgação

PISTA | As competições de serão neste final de semana 

REGIONAL

N.Odessa tem campeonato de skate

Neste final de semana, 
Nova Odessa vai receber 
um campeonato regional 
de skate, com competi-
ções e premiações nas 
categorias mirim, ini-
ciante e amador. O even-
to acontece a partir das 
9h, na Pista Municipal 
de Skate de Nova Odessa, 
localizada em frente ao 
Paço Municipal.

A competição terá a 

presença do skatista pro-
fissional Leo Fernandes, 
além da premiação de 
R$ 1.000,00 para o 1º lu-
gar da categoria amador. 
A taxa de inscrição por 
categoria é R$ 15,00 para 
a mirim, R$ 20,00 para 
iniciante e R$ 25,00 para 
amador.

Construída no início 
dos anos 2000 e conheci-
da como “point” em toda 
a região, a Pista de Skate 
de Nova Odessa recebeu 
recentemente uma am-

pliação em mais 60 me-
tros quadrados, além do 
lixamento do piso, troca 
de todos os tubos e can-
toneiras metálicas.

As rampas antigas tam-
bém foram demolidas e 
reconstruídas, as tran-
sições (espaço entre um 
obstáculo e outro) re-
feitas, obstáculos foram 
substituídos e remode-
lados e o “skatepark” ga-
nhou uma “quarter pipe” 
(tipo de rampa que lem-
bra um quarto de tubo).

Com o design moderno 
e o pavimento recupera-
do, com tratamento es-
pecial de baixa porosida-
de, para reduzir o atrito 
das rodas do skate, a pis-
ta proporciona aos pra-
ticantes manobras mais 
precisas e seguras.

Artistas locais tam-
bém decoraram a pista 
com grafites para come-
morar a arte urbana e a 
introdução do skate na 
relação das modalidades 
olímpicas. 

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

da cidade”, explicou Ro-
drigues.

A torcida palmeiren-
se proibiu a soltura de 
rojões, bombas e cooler 
com bebidas alcoólicas 
entre os participantes. “O 
nosso evento será orga-
nizado e é voltado para a 
família. As pessoas preci-
sam estar seguras”.

Diretor da torcida há 
21 anos em Americana, 
Rodrigues não escondeu 
a ansiedade pela partida 
e disse que “agora é pela 
camisa”. “Não importa 
quem vai jogar, quem fará 
o gol, agora é pela camisa 
e tradição, vamos torcer 
os 90 minutos até o fim”, 
falou.                      | DA REDAÇÃO

EXPECTATIVA | Torcida palmeirense em Americana espera receber ao menos mil pessoas no portal da cidade
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Keanu Reeves e elenco de 
‘Ressurrections’ estarão 
no festival deste ano

EM PRIMEIRA MÃO

A CCXP Worlds 2021 
anunciou nesta quinta-
-feira (25), que o filme 
“Matrix Ressurrections” 
estará no evento, com 
participação do ator 
Keanu Reeves, o “esco-
lhido” Neo. O longa é um 
dos mais aguardados pe-
los fãs de ação e ficção.

O painel da Warner 
Bros é o último no segun-
do dia do evento, escolhi-
do para fechar o festival. 
“Matrix Ressurrections” 
estreia dia 22 de dezem-
bro nos cinemas, e além 

de Reeves, estarão pre-
sentes na conversa Jona-
than Groff, Jada Pinkett 
Smith, Yahya Abdul-Ma-
teen II, Jessica Henwick e 
Eréndira Ibarra.

O filme é o quarto 
da franquia “Matrix” 
(1999), e conta ainda 
com os atores Carrie-
-Anne Moss, Neil Patrick 
Harris, Priyanka Chopra 
Jonas, Christina Ricci, 
Telma Hopkins, Toby 
Onwumere, Max Riemelt 
e Brian J. Smith.

Até o momento, a War-
ner não revelou a pro-
gramação completa do 
painel, porém a CCXP 

adianta que a progra-
mação irá envolver a in-
teração do público. No 
ano de 2020, o estúdio 
entregou um painel de 
seis horas de duração e 
trouxe a participação do 
elenco de “O Esquadrão 
Suicida”, e também Gal 
Gadot e Patty Jenkins 
representando “Mulher-
-Maravilha 1984”.

Além disso, recente-
mente as plataformas 
de streaming HBO Max 
e Amazon Prime Video 
confirmaram presença 
no evento que ocorre 
nos dias 4 e 5 de dezem-
bro. O Prime Video terá 

painéis exclusivos, no 
palco Thunder Arena.

Os fãs podem esperar 
por notícias exclusivas, 
trechos inéditos e con-
teúdos dos bastidores 
de produções originais 
da Amazon, dentre elas 
“The Boys”, “A Roda do 
Tempo”, “Reacher” e 
“Star Trek: Picard”.

Já a HBO Max ainda 
não revelou sua progra-
mação completa, mas 
promete grandes novi-
dades para os fãs dos 
universos de DC, “Game 
of Thrones” e da fran-
quia “Harry Potter”, além 
de conteúdos inéditos 

tanto locais quanto in-
ternacionais.

O evento também 
anunciou que a Net-
flix confirmou presença 
para a edição. Apesar 
de o serviço de strea-
ming não ter revelado 
a programação, a CCXP 
Worlds 21 reservou um 
espaço no palco Thun-
der durante o sábado, 
dia 4 de dezembro.

As vendas dos ingres-
sos para o evento já es-
tão disponíveis. Quem 
adquirir o pacote da edi-
ção de 2022 vai ganhar 
uma credencial Digital 
Experience para a edi-

ção que ocorre no fim 
deste ano. A CCXP 2022 
deverá a acontecer pre-
sencialmente, no São 
Paulo Expo, também em 
dezembro.

As categorias de in-
gresso da edição presen-
cial de 2022 são a entra-
da diária os pacotes que 
englobam os quatro dias, 
Epic Experience e Full 
Experience. Além disso, 
também haverá o Un-
lock CCXP, para os pro-
fissionais que trabalham 
com entretenimento, o 
que dará acesso a pales-
tras e encontros com no-
mes do mercado.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Matrix 
no CCXP

Dibulgação

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA | Princesa Begônia pode ser assistida por toda a família

PROJETO EMPODERA

Contação de história e sarau on-line e gratuitos
A terceira edição do 

Projeto EmPodera! – Lite-
ratura Feminina termina 
com a realização de duas 
atividades gratuitas: Mos-
tra Virtual de Contação 
de Histórias em Vídeo e 
edição on-line do Sarau 
da Dalva. Exibida nesta 
sexta-feira (26), a partir 
das 16h, no Canal do Ins-
tituto Ideia Coletiva no 
YouTube, a Mostra Virtual 
de Contação de Histórias 
será composta de cin-
co vídeos com histórias 
bem contadas: Marcela, 
Márcia e Laura; Princesa 
Begônia; Virgínia; Irene e 
Vanessa, Thaís e Mitze. To-

das elas, por sinal, frutos 
de relatos, textos e con-
versas que aconteceram 
durante a oficina on-line 
Prosa, afeto e literatura 
feminina, desenvolvida 
pelo projeto, entre maio 
e junho, com mulheres da 
Região Metropolitana de 
Campinas.

“Cada vídeo passa por 
um assunto e tem um esti-
lo que dialoga mais direta-
mente com diferentes pú-
blicos. Princesa Begônia 
pode ser visto por crian-
ças, jovens e adultos, já a 
produção Marcela, Márcia 
e Laura traz assuntos mais 
fortes e difíceis, é indica-

da para adultas”, diz Kora 
Prince, coordenadora e ar-
te-educadora do projeto.

Organizado em parceria 
com o Coletivo Encruzi-
lhada Estrela Dalva, a edi-
ção on-line do Sarau da 
Dalva acontece no sábado 
(27), às 16h, pelo Canal do 
coletivo no YouTube. Para 
a versão do Empodera!, o 
evento conta com a parti-
cipação de três escritoras 
moradoras de Campinas: 
Josiane Giacomini, Fabío-
la Rodrigues e Gabriella 
Zanardi, que vão falar so-
bre publicações, mulhe-
res e literatura.

 | DA REDAÇÃO

Divulgação

MATRIX  | Longa-metragem aguardado pelos fãs de ficção estreia dia 22 de dezembro e atores, como Keanu Reeves, o Neo, e outros do elenco estarão no painel da Warner no festival
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TV Tudo

Em compensação
Nesta sexta-feira, um 

dos filmes mais aguarda-
dos de 2021, “Duna”, passa 
a integrar o catálogo de 
conteúdos da HBO Max. 
Chama atenção como os 
filmes estão chegando 
cada vez mais rápido ao 
streaming.

Muitas vezes, até, simul-
taneamente ao cinema.    

Memória
Müller, ex-jogador e 

agora comentarista, as-
sinou com a Record para 
comentar o Paulistão.

Lembra o Edu Cesar, do 
Papo de Bola, que essa é a 
sua segunda passagem na 
casa: foi como convidado 
no Mundial de Clubes, em 
2005, vencido pelo São 
Paulo. A transmissão ti-
nha Eder Luiz, Neto e Oscar 
Roberto Godoy. 

Bacana
Os atores de “Gênesis” 

lotaram as redes sociais 
com imagens e mensa-
gens de agradecimento, 
por conta da exibição do 
último capítulo.  

“Foi muito especial, 
meus amigos!!! Um gi-
gantesco muito obrigado 
a todos que fizeram parte 
desse projeto lindo!”, es-
creveu Thiago Rodrigues, 
direto de Portugal.

Programação
A Globo marcou para 27 

de dezembro, depois de 
“Um Lugar ao Sol”, a exi-

bição da “Retrospectiva 
2021”.

Apresentação de San-
dra Annenberg e Glória 
Maria.

Também na fita
O “Show da Virada”, da 

Globo, também está con-
firmado para a noite de 31 
de dezembro.

Formato novo, desta vez 
reunindo shows e vários 
clipes.

Economia
A TV Jovem Pan, assim 

como a CNN Brasil, tem 
diversos programas com a 
participação de comenta-
ristas, em posições políti-
cas diferentes.

A diferença é que, ao 
contrário da concorrente, 
a JP ainda não tem um 
elenco fixo. Vai se valendo 
de convidados.

 A propósito
Programa do Caio Co-

ppolla na TV Jovem Pan 
virou quebra-cabeça.

Por enquanto, tudo no 
lápis ou gravação de pilo-
tos, em busca do formato 
ideal.

Bate – Rebate
• Acabo de receber o 

novo livro do professor 
Marco Antonio Villa, “Um 
País Chamado Brasil”. Em 
leitura.

• As inscrições para a 
temporada 2022 do “Mas-
terChef” na Band já estão 
abertas...

• ... Ano que vem, confor-

me informado, o “Master-
Chef” passará a ser diário 
na grade da Band.

• Em paralelo ao seu 
trabalho como a Morte, 
em “Quanto Mais Vida, 
Melhor!”, a cantora e atriz 
A Maia promove o clipe Di 
Amantes e também um 
novo single.

• Terminaram por volta 
das 4h da manhã de on-
tem as gravações de “Ver-
dades Secretas 2”...

• ... Rômulo Estrela e 
Agatha Moreira, só os dois 
em cena, fecharam os tra-
balhos da novela do Glo-
boplay.

• Miguel Falabella con-
firma que as gravações de 
“O Coro”, para o Disney+, 
terminam no comecinho 
de dezembro...

• ... E que a partir daí 
ficará na espera da sé-
rie “Novela”, da Amazon, 
onde fará o antagonista 
da Monica Iozzi.

• HBO Max marcou para 
9 de janeiro a estreia da 
segunda temporada de 
“Euphoria”...

• ... A série é estrelada 
pela cantora e atriz Zen-
daya.

C´est fini
Beto Silva, Claudio Ma-

noel, Helio de La Peña e 
Hubert Aranha vão rece-
ber Leandro Hassum na 
edição deste sábado do 
programa “Conversa Pia-
da”. Na TV Cultura, a partir 
das 22h.

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

Olho no mundo
Marco Pigossi está com todas as suas atenções voltadas para o mercado internacional. 

Nada por aqui, pelo menos, nesses próximos tempos.
No recente Hollywood Brazilian Film Festival, em Los Angeles, ele esteve com o diretor 

Aly Muritiba, já em campanha para colocar o filme “Deserto Particular” na disputa do Oscar.

Divulgação

Marco Pigossi e Aly Muritiba

MÚSICA

Se você é um diretor de 
cinema bem-sucedido e 
também um beatlemanía-
co, poucos presentes po-
dem ser tão legais quanto 
receber 56 horas de filma-
gem dos Beatles no estú-
dio e mais de 200 horas de 
áudio gravado, quase tudo 
material inédito. Esse te-
souro caiu no colo de Pe-
ter Jackson.

“The Beatles: Get Back”, 
série em três episódios 
que chega a quase nove 
horas de duração, é o novo 
trabalho do diretor de “O 
Senhor dos Anéis”. Cada 
parte começa a ser dispo-

nibilizada no Disney+.
A partir de um projeto 

de especial de TV sugeri-
do por Paul McCartney e 
posteriormente abortado 
pelos Beatles, o resultado 
é um irresistível registro 
de momentos de criação 
de verdadeiros gênios do 
pop.

Gravada numa época 
em que a estrutura interna 
da banda já começava a 
ruir, a série alimenta os fãs 
que podem acompanhar 
os Beatles em momentos 
tensos e em outros bem 
descontraídos. Tudo é 
mostrado em ordem cro-
nológica, do primeiro dia 
de trabalho, em 2 de ja-
neiro de 1969, até o último 

dia do mesmo mês.
Para quem não conhece 

tanto a banda, são ima-
gens que ajudam a enten-
der a força do maior fenô-
meno de música popular 
do planeta. Para quem é 
fã de carteirinha, o pra-
zer é imenso. É possível 
perceber a alternância de 
humor nos integrantes da 
banda e, obviamente, ob-
servar a presença insisten-
te de Yoko Ono. 

Mas o grande encanto 
está na música. É fantás-
tico perceber as versões 
iniciais de algumas letras, 
que depois seriam bastan-
te alteradas. E o domínio 
instrumental dos quatro é 
impressionante.

Os três episódios começam a ser liberados no canal 
Disney+ e exibem material inédito da banda

Série dos Beatles 
mostra rotina de 
criação do quarteto

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

GET BACK | Uma das cenas dos episódios que registram a intimidade dos Beatles
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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  
O entusiasmo há de se 
converter em método, 
porque se não houver 

movimentos práticos, esse entu-
siasmo se converterá em frustração 
e decepção. Você tem todos os 
ingredientes em suas mãos, faça 
acontecer agora.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Os tormentos interiores 
não são eternos, e você, 
com firme vontade, pode 

encurtar essa dinâmica. É impossível 
deixar de sentir emoções desen-
contradas, mas é possível escolher 
quanto tempo estacionar nelas.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Sossegue, pelo menos 
por um momento, para 
recuperar o fôlego e 

depois continuar sua jornada. Sos-
segue um pouco para enxergar tudo 
com distanciamento e objetividade 
e, assim, tomar decisões mais sábias 
pela frente.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
A segurança conquis-
tada há de servir de 
fundamento para você 

continuar se aventurando na vida, 
porque, que sentido teria sua alma 
estacionar numa zona de conforto 
que, com o tempo, se transformaria 
em prisão? 

LEÃO | 22/7 a 22/8
Nem sempre o perso-
nagem principal dos 
acontecimentos é você, 

e deveria estar tudo bem com isso, 
porque, inclusive, a situação ajudaria 
você a se retirar de cena, descan-
sar e planejar melhor os próximos 
movimentos.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Logo mais será hora de 
você tomar algumas 
iniciativas que definam 

o caminho. Você não precisa definir 
toda sua vida pela frente, mas, pelo 
menos, definir alguns assuntos que 
estão pendentes, e que podem ser 
concluídos.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Em algum momento a 
alma cansa. Cansa de 
aguentar pessoas cha-

tas, cansa de se sacrificar e receber 
ingratidão por isso, cansa do mundo 
em geral, cansa porque cansa. Esse 
cansaço precisa ser metabolizado 
com sabedoria.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
O que você puder fazer 
contando apenas com 

seu esforço e empenho é o que servirá 
de fundamento para que as pessoas 
possam agregar algo interessante, 
colaborando e ajudando. Complete 
sua jornada, e depois peça ajuda.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Da ideia à prática, a 
solução nem sempre é 

encontrada na velocidade em que isso 
acontece, porque em muitos casos 
isso seria pura e simples precipitação. 
Da ideia à prática teria de haver um 
tempo de amadurecimento.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Os tormentos interiores 
se dissipam e sua alma 

consegue enxergar o panorama 
com mais clareza e, principalmente, 
mais leveza também. Sem leveza e 
desprovida de alegria, a alma só pode 
se atormentar. Nada além.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
O entendimento nem 
sempre é possível, e a 
coisa toda degringola 

em conflito rapidamente. Isso passa, 
e se você não ficar remoendo demais 
sobre os argumentos conflitantes, 
provavelmente passará sem deixar 
marca alguma.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Nem sempre é sufi-
ciente você dar conta 
do recado, porque isso 

acostuma você a prescindir da ajuda 
e colaboração das pessoas. Parece 
bom, mas não é, porque tudo que de 
bom poderia acontecer vem através 
da colaboração.

oscar@quiroga.net
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