
13º salário deve movimentar até 
R$ 5,1 bilhões na economia da RMC

Palmeiras
Tricampeão

Segundo estimativa da Acic, o dinheiro extra do final do ano vai agitar o comércio e aquecer as vendas de Natal 5,2% 
acima da comercialização registrada no ano passado nas cidades da Região Metropolitana de Campinas P5

O melhor 
queijo que há

O Mió do Queijo, em 
Americana, tem os mais 

diversos tipos artesanais.
tododia.com.br   |   3,00   28 Nov | 2021 Domingo

Clube Gourmet04 e 05

Photo Premium/Folhapress

NO TOPO | Palmeiras vence o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação e conquista, em Montevidéu, a cobiçada taça da Copa Libertadores P16

Divulgação

PROTEÇÃO | Guarda Municipal da Patrulha Maria da Penha atende às cocorrências de agressão a mulheres

Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Suma-
ré e Hortolândia somam, entre janeiro e outubro deste ano, 
1.265 medidas protetivas concedidas pela Justiça a mu-
lheres vítimas de violência. O total nos dez meses do ano já 
é superior ao registrado em todo o ano de 2020 (1.242) e 
2019 (1.259). Neste ano, a média de concessões equivale 
a quatro por dia, ou uma a cada seis horas, conforme dados 
do TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo.

Uma mulher recebe protecão 
contra agressores a cada 6 h

Morre Alfrede
Calil David, 
proprietário da 
indústria Jolitex

Cidades04

Brasil + Mundo07

 O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou o 
fechamento da fronteira 
brasileira para seis países 
da África para impedir a che-
gada da nova cepa da Covid.

Brasil fecha 
fronteira para 
africanos

Cidades03
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CLIMA NA RMC

Vamos 
resguardar 
os brasileiros 
nesta nova 
fase da 
pandemia 

CIRO NOGUEIRA
ministro da Casa Civil

+ 0,43%88

Dólar Com.
+ 0,55%
R$ 5,596

Euro
+ 1,46%
R$ 6,329

Bovespa
- 3,34%
102.274 pontos

ECONOMIA

Mega Sena*

Quina*

Federal*

08 - 11 - 22 - 25 - 26 - 36

Concurso 2.431 | 24/11/2021

Concurso 5.714 | 25/11/2021

26 - 32 - 39 - 60 - 76

1º Prêmio 065194
2º Prêmio 008061
3º Prêmio 004801
4º Prêmio 088102
5º Prêmio 073199

Concurso 5.616 | 24/11/2021

Número Bilhete

* Novos sorteios não realizados 
até o fechamento desta edição
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Americana

Lidia Munhoz 
Faleceu aos 69 anos. Era filha de Ignácio Munhoz e Josefina 

Antonia Munhoz, deixa o filho Elton. Foi sepultada no Cemitério 
Parque Gramado em Americana. (Funerária Araújo-Orsola)

Prefeitura de Campinas

OI BICHO! |  Evento gratuito no Bosque dos Jequitibás, em Campinas, realizado 
neste domingo, das 9h às 16h, permite a interação com diversos animais.

IMAGEM DO DIA

Mulheres de 50 anos O novo momento no mercado 
da educação

Se alguém ainda acredi-
ta que uma mulher de 50 
anos ou mais está no declí-
nio da sua vida anda meio 
desinformado. Vivemos 
num mundo machista, 
que valoriza a juventude e 
beleza padronizada, “plas-
tificada”, muitas vezes mo-
dificada por filtros e apli-
cativos. Porém, boa parte 
das mulheres com mais de 
50 não se preocupa se não 
está enquadrada nos este-
reótipos endeusados por 
uma parcela, cada vez me-
nor, da sociedade e vivem 
plenamente a melhor fase 
de suas vidas.

Quem não enxergar esta 
mudança ficará para trás! 
Mulheres com 50+ são bem 
resolvidas, economica-
mente produtivas, sexual-
mente ativas e vivem com 
toda plenitude. Com os 
avanços da ciência, a pers-
pectiva de vida aumen-
tou para 80,1 anos para as 
mulheres e 73,1 para os 
homens, uma média de 
31,1 anos desde 1940. Este 
avanço foi importante para 
que a sobrevida ganhasse 
qualidade e fez o envelhe-
cimento ser encarado de 
forma diferente.

A partir das décadas de 
1960 e 1970, com o advento 

O Brasil passa por um 
momento de transforma-
ção positiva no mercado 
de educação associado 
principalmente à apro-
ximação com a tecnolo-
gia, muito acelerada pela 
pandemia e pelos impac-
tos por ela trazidos. E essa 
transformação está não 
só na forma de entregar 
conteúdo, mas principal-
mente na oferta de novas 
experiências necessárias 
para resolver um proble-
ma que o contexto deixou 
bastante exposto: os as-
pectos socioemocionais 
dos alunos. E não só esse 
conjunto de competên-
cias, presentes em todas 
as 10 competências gerais 
da BNCC, como também 
um conjunto de outras 
habilidades ou soft skills, 
como são conhecidas no 
mercado educacional, 
que passaram a ser cada 
vez mais exigidas. Juntos, 
tecnologia e educação ob-
servam um campo para 
expansão nos negócios.

Nessa movimentação, 
além da incorporação de 
edtechs por grandes sis-
temas para tentar resolver 
o problema e fortalece-
rem suas propostas, um 
dos recentes marcos foi o 
anúncio da edtech brasi-
leira Vivadí da aquisição 
da VOA Educação, uma 
startup focada em avalia-
ção e desenvolvimento de 
competências socioemo-
cionais. O negócio de R$ 
12 milhões é um símbolo 
da expansão das soluções 
tecnológicas para soft 
skills no país. Esse pro-
cesso deixa claro que, no 
retorno presencial às au-
las presenciais, será deter-
minante o acolhimento 

THELMA MIGUEL
MAURICIO MARTINSMÉDICA, ESCRITORA E POETISA
ESPECIALISTA EM PRODUTOS 
PARA EDUCAÇÃO

da pílula anticoncepcional 
e movimentos feministas, 
o posicionamento social 
da mulher foi se modifi-
cando. Elas não aceitam 
mais o exclusivo papel de 
cuidadora do lar e da fa-
mília. Este pontapé foi fun-
damental para que hoje as 
mulheres consigam ter um 
comportamento diferente, 
valorizem o momento que 
vivem, tomem decisões e 
tenham atitudes antes im-
pensáveis pela sociedade.

Grandes formadoras de 
opinião encorajam as in-

decisas a serem protago-
nistas das próprias vidas. 
Podemos ver mulheres se 
libertando de comporta-
mentos antes tidos como 
padrão “terceira idade” e 
vivenciando mudanças 
radicais.

Estamos vivendo um pe-
ríodo onde a criatividade 
está muito elevada e elas, li-
vres de algumas exigências 
e ansiedades próprios da 
juventude, se atiram de ca-
beça em busca da felicida-
de. Um fato curioso acon-
teceu durante a pandemia. 
Uma grande porcentagem 
de mulheres passou a as-
sumir os cabelos brancos 
e sentem-se maravilhosas. 
Foi uma quebra nos pa-
drões socialmente aceitos 

e libertador para muitas. O 
importante é que cada uma 
busque sua maneira de ser 
feliz de uma forma livre e se 
cuide sem se importar com 
a opinião de quem quer 
que seja, além dela própria.

Existem alguns desafios 
e nem tudo são flores nesta 
fase da vida. Problemas de 
saúde, financeiros e o atre-
lamento a uniões desgas-
tadas podem ser geradores 
de estresse. O sistema de 
saúde ainda é precário no 
atendimento multidisci-
plinar, visando a melhoria 
de qualidade de vida das 
pacientes com mais de 50 
anos. Já existem alguns 
programas específicos de 
atendimento à mulher, 
mas nem todas têm aces-
so. Não falo apenas sobre a 
prevenção de câncer, mas 
também sobre manuten-
ção da qualidade de vida 
produtiva, psicológica, se-
xual, com acolhimento e 
orientação.

Hoje em dia, mulheres 
com mais de 50 são e fazem 
o que quiserem de suas 
vidas. O mercado de con-
sumo deve ficar atento às 
suas necessidades. Elas são, 
muitas das vezes, ignora-
das em campanhas publi-
citárias e não vemos pro-
dutos direcionados às suas 
aspirações. Marcas que não 
se atentarem para estes 
detalhes estão ignorando 
uma parcela importante da 
população. 

Se você é mulher tem 
mais de 50 e ainda não to-
mou as rédeas da sua vida, 
está esperando o quê? O 
tempo de ser feliz é agora!

Elas não aceitam 
mais o exclusivo 

papel de cuidadora 
do lar e da família

e observação das escolas 
aos aspectos socioemo-
cionais de seus alunos. E 
fortalece a importância 
da inteligência de dados 
para ampliação da atua-
ção nesse campo.

Nesse movimento de 
consolidação das soft 
skills nas escolas brasi-
leiras, a Vivadí caminha 
para triplicar o número de 
alunos, além de aprovei-
tar o know how e interna-
cionalizar sua expertise, 
expandindo a operação 
para dois outros países 
da América Latina nos 
próximos dois anos. Se o 
mercado já apresentava 
forte viés de crescimento, 
com uma demanda pu-
jante, as transformações 
que a pandemia impôs 
aos sistemas educacio-
nais o tornará ainda mais 
aquecido, de forma que as 
escolas tenham e dispo-
nibilizem soluções para o 
desenvolvimento dessas 
habilidades socioemo-
cionais, que também in-
tegram qualidades como 
cultura de estudo, bem-
-estar alimentar e inglês, 
entre outras skills.

A aquisição da VOA 
Educação vem menos 
de um ano após a Viva-
dí anunciar uma rodada 
de investimento liderada 
pelo Barrah Investimen-
tos e três meses depois de 
ter lançado uma platafor-
ma de videoexperiências 
voltada para alunos de es-
colas de educação básica. 
Mais do que isso, mostra o 
potencial que as startups 
também têm para fazer 
a diferença também no 
segmento educacional. 
Mostra força da união en-
tre tecnologia e educação, 
ampliando o ecossistema 
de soluções para o de-
senvolvimento em larga 
escala.

Esse movimento de 
aquisições indica, sem 
dúvidas, um mercado 
mais maduro, que reco-
nhece que o investimento 
em tecnologia é a melhor 
forma de garantir agilida-
de e qualidade na entrega.
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REGIÃO

Americana, Santa Bár-
bara d’Oeste, Nova Odes-
sa, Sumaré e Hortolândia 
somam, entre janeiro e 
outubro deste ano, 1.265 
medidas protetivas con-
cedidas pela Justiça a 
mulheres vítimas de vio-
lência. O total nos dez 
meses do ano já é supe-
rior ao registrado em todo 
o ano de 2020 (1.242) e 
2019 (1.259). Neste ano, 
a média de concessões 
equivale a quatro por dia, 
ou uma a cada seis horas, 
conforme dados do TJ 
(Tribunal de Justiça) de 
São Paulo. 

Apesar do volume, nem 
sempre esta proteção no 
âmbito jurídico impediu 
a ação dos agressores. No 
último final de semana, 
a Polícia Militar atendeu 
ao menos dois casos de 
agressões a mulheres que 
já tinham a medida em 
Americana. 

Em Sumaré o número 
de concessões já supera o 
total de 2020. No caso de 
feminicídio registrado na 
última semana, a vítima 
havia recebido a conces-
são seis dias antes de ser 
morta pelo ex-marido. 

Medidas protetivas são 
decisões judiciais nas 
quais o juiz impõe restri-
ções ao agressor, como 
a suspensão do porte de 
armas, afastamento do 
local de domicílio da ví-
tima, proibição de apro-
ximação dela e/ou fami-
liares e pagamento de 
pensão alimentícia.

As 5 cidades da região somam 1.265 medidas protetivas 
até outubro deste ano; número já supera 2020 e 2019

Uma mulher recebe 
proteção judicial contra 
agressores a cada 6h

DAÍZA DE CARVALHO
REGIÃO

Divulgação

AMERICANA | Guarda municipal da Patrulha Maria da Penha atende ocorrência 

Inspetoria acolhe e acompanha 90 casos
A Inspetoria de De-

fesa da Mulher e Ações 
Sociais, da Gama (Guar-
da Civil Municipal de 
Americana), atende 
cerca de 90 mulheres 
que recebem visitas fis-
calizatórias de cumpri-
mento de medida pro-
tetiva. De acordo com o 
órgão, são vítimas de 24 
a 82 anos sem um perfil 
definido. As situações 
de violência acometem 
mulheres brancas e ne-
gras e de todas as clas-
ses sociais e idades. 

O serviço funciona em 
espaço próprio na sede 
da Gama desde 8 de ju-
nho. De acordo com o 
inspetor Fernando Fa-
ria, o município já con-
tava com a Patrulha Ma-
ria da Penha, mas sem 
espaço apropriado para 
acolher as vítimas de 

violência. “Percebemos 
aumento expressivo na 
pandemia, pelas mulhe-
res passarem mais tem-
po com os maridos, mas 
a escalada da violência 
avança independente-
mente disso”, considera. 

O Judiciário enca-
minha as medidas e a 
equipe contata a mulher 
para oferecer a inserção 
no programa. São visi-
tas periódicas e ligações 
para monitorar o cum-
primento da medida 
protetiva, verificar se o 
agressor está respeitan-
do o que foi determina-
do pelo juiz, o que tem 
surtido efeito, conforme 
o inspetor.

Foi notada queda nos 
índices de descumpri-
mento a quem adere ao 
programa, já que as vi-
sitas podem acontecer 

a qualquer momento. 
“Também realizamos 
os encaminhamentos 
aos Cras e Creas quan-
do necessário, com mu-
lheres em situação de 
vulnerabilidade social, 
com necessidades de 
alimentos e outras si-
tuações”, ressalta, sobre 
trabalho em parceria da 
Guarda e Secretaria de 
Assistência Social e Di-
reitos Humanos. 

O inspetor ressalta 
que entre as vítimas es-
tão desde adolescen-
tes representadas pelas 
mães a idosas e idosos, 
já que o Estatuto do Ido-
so não contempla uma 
proteção especial como 
a Lei Maria da Penha. 
Por isso, homens idosos 
agredidos pelos filhos 
são acolhidos. 

                                                         | DC

Percebemos aumento expressivo 
na pandemia, pelas mulheres passarem 
mais tempo com os maridos

FERNANDO FARIA 
Inspetor da Guarda Municipal de Americana

Wendell Lopes Barbo-
sa de Souza, juiz da Vara 
do Júri e Execuções Cri-
minais e da Infância e da 
Juventude de Americana 
e embaixador do projeto 
#Rompa, explica que es-
sas restrições estão pre-
vistas no artigo 22 da Lei 
Maria da Penha, sendo o 
afastamento da vítima a 
mais concedida. 

Responsável pela con-
dução dos processos de 
feminicídio consumado 
ou tentado, o juiz escla-
rece que o desrespeito do 
agressor a essas medidas 
também tem punição 
prevista no artigo 24A da 
mesma lei, podendo ser 
detido de três meses a 
dois anos, sem contar a 
pena pelo eventual ato de 
violência. 

INCIDÊNCIA
O juiz afirma que foi 

notável o aumento de ca-
sos de feminicídio duran-
te a pandemia, e que to-
dos estão em julgamento, 
com alguns já julgados. 
Sobre a alta na incidên-
cia de medidas proteti-
vas, atribui tanto à maior 
consciência dos direitos 

por parte das mulheres 
quanto ao aumento real 
da violência. E conta com 
a informação para que 
esses casos cheguem, de 
fato, ao Judiciário. 

Neste sentido, em par-
ceria com outros órgãos 
do poder público muni-
cipal, foi produzido um 
vídeo explicando o cami-
nho para que a mulher 
busque sair da situação 
de violência, elencando 
os órgãos que pode pro-
curar e atendimentos 
disponíveis (https://youtu.
be/1ShiqGIdyA0). A pro-
dução concorre em con-
curso do Judiciário sobre 
ações neste sentido. Por 
meio do vídeo, a ideia é 
mostrar que a rede é se-
gura para iniciar os pro-
cessos de proteção. 

O trabalho social com o 
homem agressor também 
está no radar do Judiciá-
rio local. De acordo com 
o juiz, a ideia foi levanta-
da e está em estudo, com 
avaliação de resultados 
em outras cidades. Não 
há projeto implemen-
tado, mas decisão neste 
sentido deve ser delibera-
da em 2022. 

CIDADE 2021 (jan-out) 2020 2019
Americana 352 456 375
Santa Bárbara 228 198 178
Nova Odessa 75 82 88
Sumaré 255 137 321
Hortolândia  355 369 297
Total 1.265 1.242 1.259

Fonte: SAJEST-TJSP

MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS NA REGIÃO 
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DE KOMBI É DOSE

TUDO ÀS CLARAS

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Em Americana,o vereador Juninho Dias (MDB) está 
tentando junto ao Executivo o desenvolvimento de um 
plano de modernização da frota de utilitários usados no 
transporte de pacientes pela Secretaria de Saúde. 
Pacientes têm reclamado do desconforto por causa do 
uso de veículos do modelo Kombi, principalmente em 
viagens de longa duração. “Além de garantir o transpor-
te, a cidade precisa oferecer conforto, seja aos pacientes, 
seja aos motoristas. Quem está utilizando o veículo o faz 
para tratamento, para consultas, com o estado de saúde 
debilitado na maioria dos casos. Precisamos garantir a 
qualidade do transporte urgentemente à população”, 
afirmou o vereador, que esteve em tratativas com o 
secretário da pasta, Danilo Carvalho de Oliveira (foto).

O vereador Thiago Brochi (PSDB) protocolou na Câmara de 
Americana projeto de lei que obriga os estabelecimentos 
comerciais, supermercados, varejistas, atacadistas de venda 
de alimentos e produtos domésticos a posicionar o monitor 
das caixas registradoras de forma visível e sem obstáculos aos 
consumidores. “Infelizmente tem sido comum ocorrer distorção 
do preço que está sendo anunciado na prateleira, ou o próprio 
produto com o efetivamente cobrado no momento do lança-
mento”, justifica ele ao apresentar a proposta de lei.

O vereador Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio 
(MDB), está intermediando as tratativas junto à Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para 
implantação de um polo do programa Cozinhalimento em 
Nova Odessa. Um ofício, assinado pelo prefeito Cláudio José 
Schooder, o Leitinho (PSD), já foi encaminhado ao secretário 
de Estado de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, 
solicitando dois módulos do programa, um no valor de R$ 40 
mil e outro de R$ 60 mil. Pelo programa, a secretaria instala 
cozinhas-piloto experimentais no município com o objetivo de 
capacitar e formar agentes multiplicadores dos conceitos de 
segurança alimentar e alimentação saudável.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Fotos: TodoDia/Reprodução

LUTO | Enterro do empresário Alfrede David (destaque)

Segundo testemunhas, motorista de um Honda fugiu sem prestar ajuda

Homem morre atropelado 
em rodovia de Sta Bárbara

Um homem ainda sem 
identificação morreu após 
ser atropelado na noite 
desta sexta-feira (26), na 
Rodovia Margarida Gra-
ça Martins (SP-135), em 
Santa Bárbara d’Oeste. O 
motorista do veículo não 
foi identificado.

O acidente ocorreu no 
sentido Piracicaba pró-
ximo a Indústrias Romi.
Segundo testemunhas, 
um veículo Honda Fit 
teria atropelado a vítima 
e não parou para prestar 
socorro.

A vítima do sexo mas-
culino e sem documen-
tos não foi identificada. 
Ela foi encaminhada ao 
Pronto-Socorro Dr. Édi-
son dos Santos, mas não 
resistiu e morreu ao dar 
entrada na unidade. 
O homem tem barba, ves-
tia camiseta vermelha e 
bermuda azul. 

O caso foi registrado 
como homicídio culpo-
so no plantão policial de 
Santa Bárbara e está sen-
do investigado. Os poli-
ciais civis tentam achar 
pistas que levem à iden-
tificação tanto da vítima 
quanto do autor.

ACIDENTE

RAFAEL REZENDE
AMERICANA

Rafael Rezende

ACIDENTE | Polícia busca pistas para identificar autor 

DESPEDIDA

Morre Alfrede Calil 
David, dono da Jolitex

O empresário Alfrede 
Calil David, de 79 anos, 
morreu na noite desta 
sexta-feira (26), vítima 
de falência múltipla dos 
órgãos. 

O americanense era 
proprietário da indústria 
têxtil Jolitex, uma das 
mais tradicionais do se-
tor no país. Ele estava no 
comando da empresa há 
mais de 60 anos.

Alfrede estava inter-
nado no Hospital São 
Francisco. O empresá-
rio deixa a mulher, três 

filhos e seis netos. 
O empresário foi en-

terrado às 13h deste sá-
bado (27) no Cemitério 
da Saudade, em Ameri-
cana. O corpo foi velado 
na manhã do sábado no 
velório do Cemitério da 
Saudade com a presença 
de parentes e amigos.

A notícia da morte do 
empresário causou co-
moção nas pessoas que 
o conheciam. Alfrede 
sempre teve destaque 
no ramo têxtil, em que 
atuava desde muito jo-
vem, e construiu uma 
carreira e uma empresa 
sólidas.

DA REDAÇÃO
AMERICANA
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NATAL | O valor médio gasto para comprar presente este ano deve ser de R$ 305

ECONOMIA

O 13º salário deverá 
movimentar, neste ano, 
R$ 5,186 bilhões na Re-
gião Metropolitana de 
Campinas (RMC), o que 
representa 5,2% acima 
das vendas de 2020. A 
projeção é do departa-
mento de economia da 
Associação Comercial e 
Industrial de Campinas 
(Acic), considerando que 
R$ 3,753 bilhões serão 
disponibilizados entre 
novembro e dezembro, 
enquanto o restante foi 
antecipado aos aposen-
tados em duas parcelas, 
entre junho e julho. 

A avaliação da Acic 

mostra que os montan-
tes líquidos do 13º sa-
lário devem aumentar 
o consumo em 55%. A 
poupança não deve ter 
reflexo maior do que 1%.

A previsão do departa-
mento de economia da 
entidade para o Natal de 
2021 indica uma expan-
são de 3,45% no fatura-
mento do comércio de 
Campinas e região, em 
relação ao ano passado, 
atingindo R$ 6,373 bi-
lhões. Em 2020, a movi-
mentação financeira foi 
de R$ 6,161 bilhões na 
região, resultado negati-
vo em 3,51% na compa-
ração com 2019, quando 
o comércio faturou  R$ 
6,385 bilhões (perda de 

R$ 212 milhões).
Apesar da queda do 

poder de compra, da ele-
vação dos preços com 
a aceleração da infla-
ção, da desvalorização 
do real e da forte queda 
na Bolsa de Valores, a 
avaliação aponta que o 
valor médio do presen-
te em 2021 deve ser de 
R$ 305, uma ampliação 
de 2,35% sobre 2020 (R$ 
298), diante da limitação 
do poder de compra do 
consumidor.

Em Campinas, o va-
rejo deve crescer 3,5%, 
movimentando R$ 2,727 
bilhões (ante R$ 2,635 
bilhões no Natal de 
2020). Nesta previsão, as 
vendas de Natal de 2021 

Estimativa, feita pela Acic, representa aumento de 
5,2% da movimentação no comércio do ano passado

RMC terá aporte de 
R$ 5,1 bilhões com 
13º e vendas de Natal

DA REDAÇÃO
AMERICANA

ficarão 0,18% abaixo da 
movimentação financei-
ra de 2019, antes da pan-
demia da covid-19.

TEMPORÁRIOS
Na Região Metropo-

litana de Campinas são 
estimadas 11.140 con-

tratações temporárias 
para o Natal de 2021, 
6,25% a mais do que em 
2020. A maior quanti-
dade de vagas este ano 
deve ser ofertada pelos 
setores de vestuário, 
hipermercados e calça-
dos, nas funções de ven-

dedores e operadores de 
caixa. A remuneração 
média é prevista em R$ 
1,6 mil, e as mais altas 
para as funções de far-
macêutico (R$ 3,4 mil) e 
de gerente administrati-
vo (R$ 3 mil).
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As pré-campanhas ao Planalto consideram que propaganda em rádio e TV voltou a ser crucial

Lula e Bolsonaro: tempo igual na TV
ELEIÇÕES 2022

A propaganda eleitoral 
no rádio e na TV, que teve 
sua importância abalada 
com o crescimento das 
redes sociais e a inespe-
rada vitória de Jair Bol-
sonaro em 2018, voltou 
a ser considerada crucial 
pelas pré-campanhas ao 
Palácio do Planalto.

O consenso no entorno 
dos principais pré-can-
didatos é o de que não se 
repetirá o fenômeno de 
2018, em que Bolsonaro 
foi para o segundo turno 
-e acabou eleito- com um 
minúsculo tempo de pro-
paganda da TV. Essa ava-
liação é compartilhada, 
inclusive, pelos próprios 
aliados do presidente da 
República.

Projeção feita pela Fo-
lha mostra que, se con-
firmadas as alianças 
partidárias em torno de 
Bolsonaro e do ex-presi-

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Agência Brasil

PSDB busca 
relevância como 
terceira via

O PSDB que chega 
fraturado às prévias 
para a escolha de 
seu candidato à Pre-
sidência neste sába-
do (27) terá o desafio 
de se mostrar uma 
peça relevante na 
chamada terceira 
via, seja João Doria 
(SP) ou Eduardo Lei-
te (RS) o vencedor 
do processo iniciado 
-e pausado- no do-
mingo (21).

Se, antes dos pro-
blemas no aplicativo 
de votação, tucanos 
se mostravam con-
victos da importân-
cia do partido para as 
definições de outras 
peças do jogo eleito-
ral, a semana mos-
trou que a relação de 
dependência é frágil, 
com atores se movi-
mentando alheios ao 
quiproquó da sigla. 

| FOLHA PRESS

Ricardo Stucker/Assessoria

PROJEÇÃO  | Os dois pré-candidatos Lula e Bolsonaro terão o tempo de 2min20seg em cada bloco de propaganda

dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), os dois princi-
pais pré-candidatos até 
agora, ambos terão tem-
pos de TV similares, cada 
um com cerca de 2 mi-
nutos e 20 segundos em 
cada bloco de propagan-
da (de 12min30seg), além 
de cinco inserções diárias 
(as propagandas curtas 

de 30 segundos inseridas 
nos intervalos comerciais 
das emissoras).

O PT de Lula tenta ob-
ter o apoio do PSB, PC do 
B e PSOL. Bolsonaro, que 
está prestes a ingressar 
no PL, deve ter o apoio 
de, pelo menos, PP e Re-
publicanos, ou seja, uma 
coligação que reunirá as 

maiores siglas do centrão.
Bolsonaro disputou 

a eleição de 2018 pelo 
então nanico PSL, com 
apenas 8 segundos em 
cada bloco. Rompido 
com a sigla, tentou mon-
tar seu próprio partido, 
mas fracassou.

De acordo com aliados, 
ele próprio tem demons-

trado consciência de que 
precisa de um razoável 
espaço na propagan-
da eleitoral se quiser ter 
chances de vitória. Isso 
teria sido decisivo em 
sua intenção de se filiar 
a uma grande legenda, 
não a outro nanico, como 
chegou a cogitar há al-
gum tempo.
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Agência Brasil

BLOQUEIO | Marcelo Queiroga disse que quatro ministérios tomaram a decisão juntos

INDICAÇÃO AO STF

Governo impõe plano para influenciar 
senadores a favor de Mendonça

Em meio à perspectiva 
de votação apertada no 
Senado e o risco de derrota 
da indicação do ex-minis-
tro André Mendonça para 
uma vaga no STF, o gover-
no Jair Bolsonaro adotou 
como estratégia tentar am-
pliar a margem de aprova-
ção na votação anterior, na 
CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça). Assim, 
eles esperam influenciar 
os demais senadores para a 
decisão no plenário. Atual-
mente, governistas e opo-
sicionistas apontam que 
a situação está completa-
mente indefinida, com a 
perspectiva de um placar 
equilibrado. Aliados do go-
verno estimam que ainda 
há divisões nas maiores 
bancadas, em particular 

Agência Brasil

STF | Ex-ministro André Mendonça , indicado à vaga

no MDB, no PSD, no PP, no 
DEM e no PL.

Cálculos do governo e 
de críticos da indicação de 
Mendonça, em particu-
lar ligados ao presidente 
da CCJ, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), mostram si-
tuações divergentes e re-

forçam a hipótese de uma 
votação apertada. O Se-
nado tem 81 senadores e 
a aprovação é por maioria 
simples. Articuladores do 
governo afirmam ter 46 
votos a favor. Opositores 
estimar 48 contra. 

| FOLHAPRESS

PANDEMIA

O ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, 
justificou a decisão do 
governo brasileiro de 
fechar fronteiras a seis 
países africanos como 
“necessária” para que a 
nova variante do coro-
navírus, descoberta na 
África do Sul e batizada 
com o nome de ômi-
cron, não cause “im-
pacto grave” ao Brasil. 
Segundo Queiroga, a 
decisão foi tomada em 
conjunto e será assina-
da pelos Ministérios da 
Saúde, Justiça e Segu-
rança Pública, Casa Ci-
vil e Infraestrutura. Até 

o momento, o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem 
partido) não se mani-
festou publicamente so-
bre a decisão.

“A medida deverá vigo-
rar a partir de segunda-
-feira”, completou Quei-
roga, nas redes sociais.

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Ciro Noguei-
ra, escreveu nas redes so-

ciais “Vamos resguardar 
os brasileiros nesta nova 
fase da pandemia”.

A OMS (Organização 
Mundial de Saúde) de-
clarou que a nova cepa 
ômicron é uma va-
riante de preocupação 
(VOCs), a quinta classi-
ficada dessa forma. Mas 
essa nova variante sur-
preendeu os cientistas 
pelo número oito vezes 
maior de mutações de 
outras cepas já classifi-
cadas como de preocu-
pação, além da veloci-
dade de contágio.

A restrição afetará os 
passageiros oriundos de 
África do Sul, Botsuana, 
Eswatini, Lesoto, Namí-
bia e Zimbábue.

Ministro da Saúde explica que a decisão é para evitar que 
nova variante do vírus cause ‘impacto grave’ no país

Brasil decide fechar a 
fronteira a seis países da 
África devido à covid

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Reino Unido confirma 2 casos da variante ômicron
Dois casos de Covid 

provocado pela nova va-
riante ômicron foram 
confirmados no Reino 
Unido na manhã deste 
sábado (27). Os casos es-
tão ligados a viagens ao 
sul da África. Os pacien-
tes e suas famílias estão 
isolados enquanto aguar-

dam resultados de novos 
testes e o rastreamento 
de contatos. 

O Reino Unido, um dos 
primeiros países a sus-
penderem voos vindos 
do sul da África, anun-
ciou que vai ampliar a 
lista para mais quatro 
origens: Maláui, Moçam-

bique, Zâmbia e Angola. 
O sequenciamento da 
variante foi o segundo 
confirmado na Europa. 
Na sexta, o governo bel-
ga confirmou o primeiro. 
Outros casos suspeitos 
foram anunciados neste 
sábado, em mais países 
europeus.           | FOLHAPRESS

Nova cepa domina preocupação de empresários
O avanço da nova cepa 

do coronavírus a essa al-
tura da pandemia foi um 
balde de água fria para 
o empresariado. O pri-
meiro olhar sobre o as-
sunto ainda é feito com 
cautela, insegurança e 
uma ponta de esperança 
de que se trate apenas 

de alarme falso ou seja 
contido em breve. Na 
avaliação de José Carlos 
Martins, da CBIC (setor 
da construção), é preci-
so entender o real risco 
da variante para saber 
como lidar.

Para Ricardo Roriz, da 
Abiplast, o avanço da 

nova variante coloca em 
xeque a recuperação. A 
preocupação da hotela-
ria é com a aproximação 
das festas de final de ano 
e o Carnaval, O setor está 
aguardando a definição 
dos protocolos dos ór-
gãos para adequar a ope-
ração.                  | FOLHAPRESS

Medida deve entrar 
em vigor amanhã; 

Bolsonaro ainda não 
se manifestou
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MAXIBUSINESS
por:  Gledson Müller (19) 9 9151 2772

A Casa Di Napoli, restaurante ao es-
tilo tratoria italiana, com deliciosas 
pizzas feitas no forno a lenha entre 
outros pratos, realiza todo dia 29 de 
cada mês seu tradicional rodízio do 
gnocchi da fortuna (nhoque). Com 
muita alegria os clientes podem 
degustar diversos tipos do delicio-
so prato e, ainda acompanhado de 

música típica italiana, uma festa.

As reser-
vas são mui-

to disputadas, já 
que não são muitos 

lugares disponíveis. Fa-
moso atrai pessoas que 
vêm de toda a região e ou-
tras cidades do estado.

 Localizado na Av Nossa 
Sra de Fatima, 847, reservas 
pelo fone (19)3468.6278 e 
(19) 99788.7466

Tradição do nhoque da fortuna? 

Simpatia famosa no Brasil, ela garante 
que, quem comer em pé as sete primeiras 
unidades de um nhoque no dia 29, pode 
fazer um pedido para cada massa ingeri-
da. E não podemos nos esquecer da nota 
ou moeda, de qualquer valor, que deve 

estar embaixo do prato. Mas, afinal, de 
onde surgiu esse hábito?

A lenda diz que tudo começou 
também em um dia 29, durante o 

século IV. Um santo cristão cha-
mado São Pantaleão vagava 
faminto por um vilarejo italia-
no à procura de um quente e 
gostoso prato de comida.

Camuflado de andarilho, 
Pantaleão bateu na porta 
de uma das casas pedindo 
alimento. A família deixou o 

estranho entrar, mesmo des-
confiada do sujeito e tendo pou-

ca quantidade de comida para 
oferecer. A refeição rendeu exatas 7 

unidades de nhoque para cada um dos 
presentes na mesa. Em troca da gentileza, 
o santo deixou uma lembrança aos anfi-
triões. Ao recolher os pratos, a família se 
deu conta da presença de muitas moedas 
de ouro embaixo de cada louça.

Após rodar o mundo, a história se trans-
formou no ritual que é celebrado em di-
versos países. Até hoje, famílias realizam 
a tradição de colocar moedas ou notas 
embaixo do prato e comer as sete massas.

Segundo a crença, isso faz com que haja 
fortuna e muita sorte no resto do mês para 
quem realizar o ritual. Segundo  algumas 
versões dessa história, dizem que o valor 
deve ser mantido embaixo da louça até 
o próximo dia 29. Outras afirmam que a 
doação aos carentes é a melhor forma de 
garantir as boas vibrações.

História do Gnocchi 
da Fortuna (Nhoque)

Sandra Pereira - proprietária

Daniela e Reiber Müller com o filho Mateus

Pepe Luigi - músico do evento 
com músicas tradicionais italiana

Paulo Pereira - proprietário

Renan Pereira e Bruna Peixoto

Tayna Pereira
Vitor Versore que veio de Pedreira 

para prestigiar a tradição

Antonio e Priscila Marques que vieram de 
Ribeirão Preto para prestigiar o nhoque

Adriana com a filha 
Maria Fernanda Müller

Utilize o leitor de 
códigos QR Code 
do seu celular para 
mais informações.
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WhatsFAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449    •    Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene

CEP: 13477-360 | Americana/SP   •    vestibular@fam.br

Somos FAM de Pets!

Ricardo Felix com Luna e Gaya

Manuela com Dragão

Eles podem parecer fofinhos, 
mas animais com sobrepeso e 
obesidade também sofrem com 
problemas de saúde. A família é 
parte importante: hábitos e com-
portamentos estão associados ao 
desenvolvimento da doença.

Uma pesquisa realizada pela 
USP (Universidade de São Paulo) 
mostra que a maioria dos tutores 
não é capaz de identificar a condi-
ção física do cachorro. O levanta-
mento, feito de novembro de 2017 
a novembro de 2018, envolve 285 
cães de 221 tutores, e teve incen-
tivo da fabricante de alimentos 
Royal Canin.

Segundo a empresa, mais de 
40% dos cães apresentam sobre-
peso e obesidade na cidade de São 
Paulo e na região metropolitana. A 
pesquisa aponta que 63% dos tu-
tores entrevistados subestimaram 
a condição corporal do animal, 
26% disseram acreditavam que o 
pet tinha uma condição corporal 
ideal e 80% deles não foram capa-
zes de identificar o sobrepeso e a 
obesidade no cão.

Para o trabalho, por amostra-
gem, foram feitas visitas domi-
ciliares, e tutores responderam a 
questionário sobre saúde, com-
portamento, hábitos alimentares 
e condições socioeconômicas.

Tutores com hábitos alimenta-
res pouco saudáveis foram asso-
ciados ao ganho de peso do ani-
mal – uma hipótese é que esses 
hábitos possam ser transferidos 
aos seus pets.

Cães que moram na mesma 
casa que uma pessoa idosa tam-
bém são predispostos ao ganho 
de peso. Para a marca, isso pode 
refletir falta de caminhadas e de 
exercícios físicos. Esses tutores 
costumam passar mais tempo 
com os animais, o que aumenta 
as chances de o pet ganhar mais 
petiscos.

Os pesquisadores identificaram 
que a prevalência de sobrepeso 

Fique atento ao 
sobrepeso dos cães
Pesquisa mostra que maioria dos 
tutores subestima os quilinhos a mais 
no pet, que precisa de alimentação 
correta e exercícios

Pixabay

atingiu cerca de 26% e de obesi-
dade, aproximadamente, 15% dos 
animais. 

Segundo análise dos responsá-
veis, os resultados foram seme-
lhantes aos encontrados no Reino 
Unido, Japão, China e Espanha, 
onde as estimativas da prevalên-

cia combinada de sobrepeso e 
obesidade variaram de 38% a 60%.

A alimentação correta não é o 
único fator para controlar o peso 
do pet. Ele precisa de exercícios 
regulares e o tutor deve sempre 
consultar o veterinário e manter 
exames de rotina do animal.



Novembro Azul 

Ação e Eleição

A Saúde do Homem 

Advogados em 

Novembro está chegando ao fim, mas nunca é tarde 
de lembrar a importância que cada homem deve ter em 
cuidar de sua saúde. E como disse o secretário de Saúde 
de Nova Odessa, Silvio Corsini:  “Precisamos acabar 
com os tabus para melhorar a qualidade de vida dos 
homens. O exame periódico é muito importante 
para esse público, porque o câncer de próstata é 
o segundo que mais afeta os homens, 29%, só 
perde para o de pele, mas tem 90% de chance 
de cura se diagnosticado no início. 
Mas não é uma sentença de morte. O 
grande problema é mesmo o tabu em torno 
dos exames necessários para a prevenção e 
detecção precoce da doença”. Em todas as 
cidades houve palestras e encontros. Mas em 
Americana houve esporte! Forma perfeita de 
conscientizar. O americanense Felipe Trevizan, 
que jogou por uma década na Alemanha, foi o pa-
drinho do evento. Gol de placa para todos os envolvidos 
em todas as ações em prol da saúde masculina. E, hoje, 
uma singela homenagem a eles!

Nesta semana, em todo o Brasil, aconteceram 
as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, 
com chapas municipais e estaduais também. A 
cidade de São Paulo, por exemplo, fez história 
pois a seccional paulista da OAB elegeu na última 
quinta-feira sua primeira mulher presidente: a 
criminalista Patricia Vanzolini. Em Americana, 
a vitória foi de Melford Vaughn Neto. Em Santa 
Bárbara d’Oeste foi de Christian Roger Klitzke. E 
em Nova Odessa, Osmar Carvalho. Em resumo, 
três profissionais de extremo apreço e carisma 
que, certamente, representarão bem suas chapas 
eleitas ao lado de suas equipes. Parabéns a todos 
e contem sempre com a nossa Coluna!

André Barros e Lourenço AlvarengaRogério Panhoca e Zaramello Jr

Murilo Caetano
Prefeito Cláudio José Schooder, Arnaldo Martins, André 

Barros, Dr. Lourenço Alvarenga e Dr. Antonio Carlos MaychakFelipe TrevizanRogério Panhoca com o irmão Renato e o filho Rafael

OAB Nova OdessaOAB Santa Bárbara d’OesteChristian Klitzke

Comissão Eleitoral da eleição da OAB-SP de Nova Odessa-SP
Carlos Thiago Jirschik e Caio 

Augusto Silva dos Santos

OAB Americana

Bruno Barban, Jessica Ventura, 
Livia Froner e Rodrigo Nazatto

Silvio Corsini
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TV Tudo

Numero especial
A cantora Paula Fernan-

des está confirmada em 
uma apresentação espe-
cial no tradicional “Família 
Record”, que este ano será 
comandado por Carolina 
Ferraz e Igor Rickly. 

A produção faz parte da 
programação de fim de ano 
da Record e terá a partici-
pação do elenco da casa e 
de nove famílias na plateia. 
Todos seguindo os protoco-
los de segurança, destaca a 
emissora.

Mensagem
A tradicional mensagem 

de fim de ano da Globo, 
movimentando boa parte 
do seu elenco, estará no ar 
a partir de 1º de dezembro, e 
terá como tema reencontro.

O filme destaca o retor-
no dos atores aos estúdios, 
conforme antecipado neste 
espaço.

Ordem 
Em relação à edição 

diária do “MasterChef” na 
Band, a partir de 2022, com 
exibição após o “Faustão”, 
tem um detalhe importan-
te. Antes do reality show 
gastronômico, quem fará 
tabelinha com Fausto Silva 
será o “1001 Perguntas” do 
Zeca Camargo. Portanto, 
quiz show nos primeiros 
meses e, depois, o progra-
ma de comida.   

Cinema na TV
A programação especial 

da Record, em dezembro, 
terá um total de 15 filmes.

Serão 4 no “Cine Aventu-
ra”; 4 no “Cine Maior”; 3 no 
“Super Tela”, e 4 no “Tela 
Máxima”.

Em alta
O quadro “A Hora da Ve-

nenosa”, no “Balanço Ge-
ral-SP” da Record, coman-
dado por Reinaldo Gottino, 
Fabíola Reipert e Renato 
Lombardi, continua em alta 
nas tardes da emissora.

E muitas vezes ocupando 
a liderança de audiência. 
Aliás, o fato de aparecer em 
primeiro lugar não chega a 
ser novidade.  

Novelas no 
streaming 

“Carinha de Anjo”, “Car-
rossel” e “Chiquititas” estão 
aparecendo com frequência 
no Top Dez da Netflix. E “As 
Aventuras de Poliana”, do 

mesmo SBT, também tem 
marcado presença.

Ou seja, há um grande 
público no streaming inte-
ressado em novelas infan-
tis. Atenção, autores!

Conversando
O estafe do jogador 

Neymar está conversando 
com o SBT visando a pro-
gramação especial de fim 
de ano.

Pelo lado do craque do 
PSG e da seleção, o diretor 
Vildomar Batista. 

Bate – Rebate
· Guilherme Portanova 

assume nesta segunda-fei-
ra o comando do “DF Re-
cord”, na Record TV Brasília.

· A Warner Channel es-
treia a oitava temporada 
de “The Flash” no dia 5 de 
dezembro, às 22h, no bloco 
“Domingo Heroico”.

· Personagem que encan-
tou as crianças de várias ge-
rações, “Topo Gigio” está de 
volta às telas em animação 
inédita que o Discovery+ 
disponibiliza a partir de 6 de 
dezembro...

· ... No Discovery Kids a sé-
rie estreia na mesma data, 
às 11h10...

· ...Agora, Gigio vive com a 
família de Zoe, uma menina 
de nove anos e que envolve 

seu amiguinho roedor nas 
mais diversas situações.

· Cláudia Souto, autora de 
“Cara & Coragem”, próxima 
novela das sete, está muito 
adiantada no texto...

· ...Natural que agora, 
com “Quanto Mais Vida, 
Melhor!” em exibição, a 
Globo acelere os processos 
dessa substituta, que terá 
Paolla Oliveira no elenco.

· Steve Irwin, o lendário 
apresentador do Animal 
Planet morto em 2006, dei-
xou um legado de preserva-
ção ambiental...

· ... 15 anos depois, sua 
viúva, Terri, e os dois filhos 
do casal, Bindi e Robert, 
seguem com o trabalho 
no zoológico da Austrália 
em defesa dos habitats e 
espécies...

· ... A partir de terça-fei-
ra, às 22h, o Animal Planet 
acompanha o trio com a 
terceira temporada de “A 
Família Irwin”.

C´est fini
O programa “PopStar”, já 

comandado por Fernanda 
Lima e Taís Araújo na Globo, 
sumiu, mas pode voltar à 
grade. O título está entre as 
muitas possibilidades para 
a faixa dos domingos, a par-
tir de 2022.   

Então é isso. Segunda 
tem mais. Tchau!

Sem parar
João Fenerich está no ar como o cirurgião cardiovas-

cular Soares em “Quanto Mais Vida, Melhor!”. O perso-
nagem é um dos médicos da equipe do Dr. Guilherme 
(Mateus Solano).

Com o fim das gravações, o ator já tem um novo tra-
balho à vista: fará um dos protagonistas do longa “Con-
sequências Paralelas”, dos diretores Gabriel França e CD 
Vallada, que será rodado em janeiro.

 Daniel Sammy

João Fenerich 

PERDA

Morreu na manhã des-
te sábado (27), aos 83 
anos, o arquiteto pau-
listano Ruy Ohtake, que 
assinou obras como os 
hotéis Unique e Renais-
sance, além da sede do 
Instituto Tomie Ohtake, 
todos na capital paulista. 
Filho primogênito da ar-
tista nipo-brasileira To-
mie Ohtake, ele tinha um 
câncer de medula.

A morte foi confirmada 
por seu irmão, Ricardo. 
“Para Ruy, arquitetura 
era uma obra construída. 
E ele deixou uma quan-
tidade muito grande de 
obras como legado”, diz.

Ohtake assina mais de 
300 projetos no país que 
vão desde casas a par-
ques, passando por pré-
dios comerciais cheios 
de cores e espelhos que 
se destacam no horizon-
te -caso do hotel Renais-
sance, do hotel Unique e 
do Instituto Tomie Ohta-
ke, em São Paulo.

É dele também o Par-
que Ecológico do Tietê, 
também na capital pau-
lista, e o prédio da em-
baixada brasileira em Tó-
quio, no Japão.

Filho primogênito da artista Tomie Ohtake, ele foi 
responsável por edifícios icônicos na capital paulista

Morre Ruy Ohtake, 
arquiteto de obras 
marcantes em SP

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

ÍCONE | Ruy Ohtake em frente ao hotel Unique, em SP

Formado pela Facul-
dade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP (Uni-
versidade de São Paulo) 
em 1960, ele desenvolveu 
sua obra a partir a esco-
la paulista de Vilanova 
Artigas e Paulo Mendes 
da Rocha. E foi inspirado 
por Nyemeyer e Aleijadi-
nho que Ohtake come-
çou a usar de forma mais 
ousada curvas e cores 
—algo que a arquitetura 
paulista até então não 
usava muito.

Considerado um dos 
principais arquitetos 
contemporâneos do país, 
ele recebeu vários prê-
mios durante sua carrei-
ra. Em 1971, ele ganhou 

o Prêmio Carlos Millan, 
do IAB (Instituto de Ar-
quitetos do Brasil), pelo 
conjunto da obra.

Em 2006, a IAB tam-
bém concedeu o prêmio 
Comenda Colar de Ouro 
pela sua contrubuição 
ao desenvolvimento da 
arquitetura no Brasil. 
Ohtake ainda presidiu 
o Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico 
Arqueológico, Artístico 
e Turístico, entre 1979 
e 1982, e foi eleito inte-
grante da Academia Pau-
lista de Letras em 2019.

O velório foi apenas 
para a família. O arquite-
to foi cremado no Horto 
da Paz, em São Paulo.
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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  
Esperar pela grande ta-
cada faz você perder as 
pequenas oportunidades 

que se apresentam. É de pouco em 
pouco que se faz um grande caminho, 
mas se você evitar os passos peque-
nos esperando pelos grandes, não há 
caminho.

TOURO | 21/4 a 20/5 
 Os sacrifícios que se 
tornaram necessários 
não deveriam ser 

sofridos, porque respondem a uma 
necessidade. O sofrimento deriva de 
haver conflito com seus desejos, que 
apontam noutra direção. O que seria 
mais importante?

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Ao você constatar que 
não consegue fazer 
o que pretende, peça 

ajuda, porque apesar de todas as 
pessoas andarem ensimesmadas e 
atormentadas, ainda assim sempre 
haverá a possibilidade de uma mão 
amiga. Aí sim!

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Muitas coisas vêm à 
tona ao mesmo tempo, 
embaralhando o cenário. 

Aceite isso com serenidade, porque 
não há nada grave em curso, apenas 
uma perturbação temporária, que 
surge como resultado da diversidade 
que se apresenta.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Ninguém pode tirar de 
você o que é de seu 
merecimento. Even-

tualmente pode haver pessoas que 
atrapalhem e puxem seu tapete, isso 
é bastante normal numa civilização 
pautada pela competição. Aí é o caso 
de lutar.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Há várias coisas que 
poderiam ser concluídas 
e, assim, abrirem espaço 

e tempo para você iniciar outros as-
suntos, que lhe brindem, futuramente, 
com mais regozijo. Faça disso sua 
prioridade, está disponível.
 

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Uma vez que se sabe 
o que se sabe, seria 
impossível fingir que 

não se sabe o que se sabe. Porém, 
é possível fazer cara de panorama 
e seguir em frente como se nada 
tivesse acontecido. Pelo menos por 
algum tempo.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
A desconfiança é enga-
nosa, porque é um tipo 

de olhar sobre a realidade que aparenta 
ser imparcial, mas que na verdade 
é tingido de uma intenção firme de 
comprovar o que a deixa desconfiada, a 
todo custo. Sem provas.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Quanto mais objetivo 
seja seu olhar sobre os 

acontecimentos que considerar mais 
importantes de sua vida, mais você 
teria de compreender seu papel neles 
e, também, o que poderia ter sido 
diferente. É assim. 

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
A perplexidade é natural, 
porque sua alma não 

consegue digerir tudo que acontece 
e tampouco sabe qual seria a melhor 
atitude a tomar diante do cenário em 
que se encontra. Não se preocupe, 
isso vai passar.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Encontrar companhia 
para passar alguns mo-
mentos agradáveis, isso 

deveria ser fácil e estar ao alcance da 
mão. Porém, do jeito que as pessoas 
andam acabrunhadas e desoladas, 
talvez não seja tão fácil assim.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Seus objetivos de vida 
são conflitantes com 
os objetivos de algumas 

das pessoas com que se relaciona. 
Deveria haver tempo e espaço para 
todos neste planeta, por que será, en-
tão, que deve haver conflito também?

oscar@quiroga.net
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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego? 
NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
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Verdão vence Flamengo por 2 a 1 na prorrogação, em Montevidéu, e fica com a cobiçada taça da Copa Libertadores

Palmeiras é tricampeão das Américas
NO TOPO

A América do Sul, mais 
uma vez, veste verde: o 
Palmeiras é tricampeão 
da Copa Libertadores. A 
equipe do técnico Abel 
Ferreira contrariou os 
prognósticos e bateu o 
Flamengo por 2 a 1, na 
prorrogação, em Monte-
vidéu, no Uruguai, para 
ficar com o título da edi-
ção 2021. O gol do título 
foi marcado por Deyver-
son, que entrou justa-
mente no tempo extra. 
Anteriormente haviam 
marcado Raphael Veiga, 
para o Alviverde, e Gabi-
gol, para o Rubro-Negro. 

O Palmeiras já havia 
conquistado a competi-
ção em 1999 e ano pas-
sado, quando venceu o 
rival Santos por 1 a 0 no 
Maracanã, no Rio.

Abel Ferreira chega ao 
seu segundo título e se 
isola como técnico euro-
peu que mais vezes ven-
ceu o torneio, deixando 
para trás o compatriota 
Jorge Jesus, que venceu 
justamente com o Fla-
mengo, rival desta final 
de 2021, em 2019.

O título consagra, além 
do treinador português, 
o trabalho do presidente 
Mauricio Galiotte e do 
diretor Anderson Barros. 
Galiotte, que encerra seu 
segundo mandado em 
dezembro, despede-se 
do cargo com cinco con-
quistas: duas Liberta-
dores (2020 e 2021), um 
Campeonato Brasileiro 
(2018), uma Copa do 
Brasil (2020) e um Cam-
peonato Paulista (2021).

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Photo Premium/Folhapress

É TRI | Jogadores palmeirenses comemoram e levantam a taça da Copa Libertadores conquistada na noite de ontem , em Montevidéu, no Uruguai

Barros, que chegou ao 
clube para substituir o 
badalado Alexandre Mat-
tos, fez uma adminis-
tração de contenção de 
gastos e, mesmo assim, 
levou o departamento de 
futebol a quatro das cin-
co conquistas da gestão. 
Mas, que seja feita jus-
tiça, Mattos contratou a 
maioria dos jogadores do 
elenco bicampeão.

Com a conquista, o 
Palmeiras se iguala a 
Grêmio e São Paulo e 
entra para o panteão 
dos clubes tricampeões 
da Libertadores, os mais 

vezes vencedores do tor-
neio. Essa foi a sexta final 
do Palmeiras, que agora 
tem um aproveitamento 
de 50% em termos de tí-
tulos. O título faz do Pa-
lestra o primeiro clube 
a ganhar um bicampeo-
nato consecutivo desde 
o Boca Juniors de 2000 e 
2001. 

 O Palmeiras, clube 
brasileiro com mais par-
ticipações na compe-
tição, com 21, ao lado 
de São Paulo e Grêmio, 
soma ainda mais jo-
gos (210), mais vitó-
rias (118), mais vitórias 
como visitante (44), 
mais gols (391), mais 
gols como mandante 
(233) e mais gols como 
visitante (156 tentos).

Cesar Greco/Palmeiras

HERÓI | Deyverson entrou na prorrogação e marcou o gol que deu o título ao Palmeiras
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