
Reunidos no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, prefeitos concordam em 
não realizar qualquer evento público no ano que vem para evitar agravamento da pandemia de Covid-19 P6

Em decisão conjunta, cidades 
da RMC cancelam Carnaval 2022

A dúvida de
Abel Ferreira

Indefinição sobre a
permanência do técnico 

preocupa o Palmeiras
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Esportes13

Messi conquista 
sua sétima
Bola de Ouro
Craque argentino 
supera o polonês Robert 
Lewandovski no prêmio 
da France Football como 
melhor do ano, ampliando 
a vantagem para o 
português Cristiano 
Ronaldo

Esportes15

Americana e SB liberam dose 
extra a vacinados com Janssen

Cidades05

Vereador de 
Americana quer
proibir banheiro
‘unissex’

Cidades05

Lionel Messi 
recebeu o 

prêmio nesta 
segunda-feira

REFORÇO NA SAÚDE | As três novas ambulâncias do setor de transporte social da Secretaria de Saúde de Americana, que 
aguardavam a efetivação do seguro veicular, passaram a operar nesta segunda-feira (29). Os veículos foram adquiridos em abril deste 
ano pelo valor total de R$ 582.500,00, oriundos de emendas parlamentares, mas ainda não tinham sido colocados em funcionamento, 
porque a Secretaria de Saúde vinha enfrentando dificuldades para fazer o seguro, que agora foi concretizado. P5

Amaury de Souza  / Divulgação

As Secretarias de Saúde de Americana e de Santa Bárba-
ra d’Oeste anunciaram nesta segunda-feira (29) a liberação 
da aplicação da dose de reforço para quem tomou a vacina 
da Janssen contra a Covid-19, de dose única. A partir des-
ta terça-feira (30), nas duas cidades, quem recebeu esta 

vacina há pelo menos dois meses já pode buscar a 
dose adicional, que será feita com qualquer outra 

vacina que estiver disponível na campanha. A 
orientação para a dose extra é do Ministério 
da Saúde.

13º começa 
hoje a injetar
R$ 531,9 mi em 
Americana e SB

Cidades04

Cidades03

As mensalidades escolares 
devem aumentar entre 10% e 
13%, estima o Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino 
no Estado, que representa 
cerca de 1,2 mil escolas na 
região de Campinas.

Mensalidade 
escolar deve 
subir até 13%
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Fonte: CPTEC | Unicamp

30°

21°
Pancadas de 
chuva à tarde

CLIMA NA RMC

Ninguém 
conseguiu invadir 
o sistema e 
oferecer risco 
para o resultado 
das eleições
LUÍS BARROSO 
Presidente do TSE, sobre 
testes de segurança nas urnas

+ 0,43%88

Dólar Com.
+ 0,25%
R$ 5,610

Euro
- 0,03%
R$ 6,325

Bovespa
+ 0,58%
102.814 pontos

ECONOMIA

Mega Sena

Quina

Federal

07 - 29 - 38 - 40 - 44 - 52

Concurso 2.432 | 27/11/2021

Concurso 5.716 | 27/11/2021

06 - 26 - 72 - 76 - 77

1º Prêmio 039615
2º Prêmio 056949
3º Prêmio 014270
4º Prêmio 071716
5º Prêmio 036928

Concurso 5.617 | 27/11/2021
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Nelson Augusto Claus
Faleceu ontem, aos 85 anos. Era casado com Ely Wiezel Claus, 

deixando os filhos: Rosemary e Nelson. Será sepultado hoje, às 
9h30, no Cemitério Campo da Ressurreição.

(Funerária Araújo-Orsola)

VEJO FLORES EM VOCÊ |  A Prefeitura de Sumaré concluiu a reforma do Orquidário 
Municipal, que será reaberto à visitação no próximo dia 10, com mostra de flores.

IMAGEM DO DIA

Sobre vírus, morcegos e ratos O fim da violência contra a mulher 
é causa de direitos humanos

Há teoristas de conspi-
ração (doudos, em geral) 
que atribuem o Sars-Cov-2, 
o vírus da Covid-19, a uma 
criação de um laborató-
rio chinês. O que poucos 
imaginam é que poderia 
ser uma encomenda do 
governo dos Estados Uni-
dos da América. É o que 
mostra uma controvérsia 
sobre uma pesquisa viro-
lógica muito perigosa e que 
foi financiada pelo governo 
dos EUA. Embora negue 
que tenha ajudado a criar 
o vírus que desencadeou a 
pandemia de Covid-19, o 
Instituto Nacional de Saú-
de dos EUA (NIH) revelou 
em uma carta enviada aos 
congressistas Republicanos 
que a organização sem fins 
lucrativos EcoHealth Al-
liance, com sede nos EUA, 
repassou financiamentos 
ao Instituto de Virologia de 
Wuhan (WIV), na China, 
em 2018 e 2019, e que teve 
o resultado inesperado de 
criar um coronavírus mais 
infeccioso.

O NIH afirmou que a 
EcoHealth não relatou ime-
diatamente esse resultado 
à agência, conforme é exi-
gido. Um relatório de pro-
gresso ainda mostrou que 

O dia 25 de novembro 
marca a data interna-
cional da não-violência 
contra as mulheres. Em 
todo o mundo, cerca 
de 80% das mulheres 
já sofreram ou sofrerão 
algum tipo de violên-
cia. Essa estimativa não 
distingue raça, naciona-
lidade, religião ou situa-
ção financeira.

Na última terça-feira, o 
Brasil deu mais um passo 
importante na defesa das 
mulheres. Foi sanciona-
da a Lei 14.245, que prevê 
punição para atos contra 
a dignidade de vítimas 
de violência sexual e das 
testemunhas do proces-
so durante julgamentos.

Ao longo da vida, uma 
em cada três mulheres - 
cerca de 736 milhões de 
pessoas -, é submetida à 
violência física ou sexual 
por parte de seu parceiro 
ou violência sexual por 
parte de um não parcei-
ro, segundo a ONU.

A causa do dia 25 de 
novembro não é apenas 
daquela mulher que foi 
violentada, mutilada ou 
assassinada. Essa causa 
é para defender todas 
as mulheres que sofrem 
humilhações diariamen-
te, sejam elas veladas ou 
explícitas.

A violência não exis-
te somente na forma de 
agressões físicas. As Na-
ções Unidas definem a 
violência contra as mu-
lheres como “qualquer 
ato de violência de gêne-
ro que resulte ou possa 
resultar em danos ou so-
frimentos físicos, sexuais 
ou mentais para as mu-
lheres, inclusive amea-
ças de tais atos, coação 

MARIO EUGENIO SATURNO
RAQUEL KOBASHI GALLINATITECNOLOGISTA SÊNIOR 

DO INPE PRESID. DO SIND. DELEGADOS 
DE POLÍCIA DO ESTADO DE SP

EcoHealth e o Instituto de 
Wuhan conduziram expe-
rimentos mudando o vírus 
que causa a Síndrome Res-
piratória do Oriente Médio 
(MERS).

O NIH relatou que quan-
do a agência revisou a 
proposta de subsídio da 
EcoHealth, observou que 
os experimentos propos-
tos eram proibidos, pois 
pretendiam determinar se 
certos coronavírus de mor-
cegos poderiam infectar 
humanos e esse tipo de ex-
perimento pode tornar os 
patógenos perigosos para 
os seres humanos.

O relatório descreve estu-
dos conduzidos no Institu-
to de Wuhan entre junho de 
2018 e junho de 2019, com 
coronavírus de morcego 
que circulam na natureza 
da China. Alguns estudos 
examinaram se as proteí-
nas do espinho (spike), que 
os vírus usam para se ligar 
e infectar células, do coro-
navírus de morcego (cha-
mado WIV1), poderiam se 
ligar ao receptor de célula 
humana (angiotensina hu-
mana 2) em um modelo 
de camundongo. Em um 
experimento limitado, os 
camundongos infectados 
com uma dessas quimeras, 
chamado SHC014 WIV1, fi-

caram mais doentes do que 
aqueles infectados com o 
coronavírus original dos 
morcegos, o WIV1.

O mais interessante é 
que antes que o trabalho da 
quimera fosse financiado, 
o NIH classificou-o como 
uma pesquisa sem interes-
se porque, além de não se 
permitir patógenos com 
potencial pandêmico, os 
coronavírus de morcegos 
eram conhecidos por não 
infectar humanos.

O NIH anexou também 
na carta uma nova análi-
se afirmando que os vírus 
estudados no Instituto de 
Wuhan compartilham de 
96% a 97% da sequência 
SARS-CoV-2, o que é con-
siderado muito distante 
(uma diferença maior que 
a do ser humano para o go-
rila). Porém, os críticos do 
NIH afirmam que a agên-
cia mentiu sobre o trabalho 
que financiou, pois esta 
carta corrige afirmações 
anteriores do seu diretor, 
Francis Collins e do diretor 
do NIAID, Instituto Nacio-
nal de Alergia e Doenças 
Infecciosas, Anthony Fauci, 
que disseram que o NIH 
não financiara nenhuma 
pesquisa em Wuhan.

Não deixa de ser engra-
çado ver que o presidente 
Trump usava aquela tática 
política: acuse seu oponen-
te de fazer aquilo que você 
faz! Mesmo que o vírus 
esteja evolutivamente dis-
tante do SARS-CoV-2 para 
ser transformado nele, uma 
pista do seu surgimento ga-
nha destaque e não é exata-
mente chinesa.

EcoHealth Alliance, 
nos EUA, repassou 
financiamentos ao
Instituto de Wuhan

ou privação arbitrária de 
liberdade, seja em vida 
pública ou privada”.

Ela ocorre por meios 
sutis, por onde normal-
mente se inicia, e evolui 
até sua forma mais grave, 
muitas vezes culminan-
do em um feminicídio.

Um xingamento, crí-
ticas com o objetivo de 
abalar a autoestima da 
mulher, proibições de 
contato com amigos e fa-
miliares, controle psico-
lógico ou financeiro e vio-
lência política, afastando 
mulheres da vida pública, 
também estão entre as 
formas de agressão. 

Em 1999, a Assembleia 
Geral da Organização das 
Nações Unidas instituiu 
25 de novembro como 
o Dia Internacional da 
Não-Violência Contra a 
Mulher, em homenagem 
às “Mariposas”, como 
eram conhecidas as ir-
mãs Pátria, Minerva e 
Maria Teresa.

Nesta data, em 1960, 
elas foram brutalmente 
assassinadas pelo di-
tador Rafael Leônidas 
Trujillo, da República 
Dominicana. 

Por combater o dita-
dor, pagaram com a pró-
pria vida. Seus corpos 
foram encontrados no 
fundo de um precipí-
cio, estrangulados, com 
os ossos quebrados. As 
mortes repercutiram em 
todo o mundo, causando 
grande comoção. 

Depois de 60 anos, a 
violência contra as mu-
lheres ainda existe em 
todos os lugares, das 
relações domésticas ao 
assédio no ambiente de 
trabalho e na internet.

É preciso que essa re-
flexão sobre o cotidiano 
de violência que decor-
re de uma construção 
social desigual e hie-
rárquica de poder en-
tre homens e mulheres 
na sociedade extrapole 
o dia 25 de novembro, 
com ações afirmativas e 
efetivas para mudar essa 
realidade.
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EDUCAÇÃO PRIVADA

Famílias com filhos em 
escolas particulares de-
vem preparar o bolso. As 
mensalidades escolares 
devem aumentar entre 
10% e 13% para o início 
de 2022. Esta é uma esti-
mativa do Sieeesp (Sindi-
cato dos Estabelecimen-
tos de Ensino no Estado 
de São Paulo), que repre-
senta cerca de 1,2 mil es-
colas na região de Cam-
pinas e instituições que 
abrangem 2,5 milhões de 
alunos no estado. 

De acordo com Ben-
jamin Ribeiro da Silva, 
presidente da entidade, 
a alta está relacionada à 
inflação, que pode fechar 
o acumulado do ano aci-
ma de 10%, além de índi-
ces como as correções no 
preço da energia elétrica, 
na ordem de 70%.

Ele também considera 
os investimentos em tec-
nologia nesse período,  
feito por diversos esta-
belecimentos.

“No entanto, recomen-
damos que esse repas-
se não seja feito de uma 
vez, e que as instituições 
dividam a anuidade em 
mais parcelas para não 
sobrecarregar as famí-
lias”, afirma, reiterando a 
necessidade de consenso 
e negociação.

Silva explica que a cor-
reção de mensalidades é 
regulada por lei federal, 
portanto, os aumentos 
precisam ser justifica-
dos de acordo com a le-
gislação, além de bem 
argumentados junto às 
famílias. 

Ele salienta que a con-
corrência é grande, e 
pode levar à movimen-
tação de alunos entre 
escolas.

Ele não acredita na saí-
da expressiva de alunos 
para a rede pública.

O presidente lembra 
que, por conta da pan-
demia, não foram feitos 
reajustes no ano passa-
do, com os custos acu-
mulando neste ano. 

Ele equipara as esco-
las a um condomínio. “É 
um serviço à educação, 
mantido por um grupo. 
Cerca de 40% são gastos 
em impostos, e uma boa 
área pedagógica não é 
viabilizada sem financia-
mento”, pondera. 

Silva também explica 
que não há como de-
terminar uma faixa de 
mensalidade específica, 
já que há diferenças de 
custo conforme o que a 
escola oferece, podendo 
uma anuidade custar de 
R$ 5 mil a R$ 80 mil, de-
pendendo do porte do 
estabelecimento.

Entidade que representa mais de 1,2 mil escolas na 
região diz que orientação geral é dividir o aumento

Mensalidade escolar 
deve subir de 10% a 
13%, estima sindicato

DAÍZA DE CARVALHO
REGIÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

N.O. fará repasse extra de R$ 140 
mil a sete entidades assistenciais

O prefeito de Nova Odes-
sa, Cláudio Schooder, o 
Leitinho (PSD), anunciou 
ontem que a prefeitura vai 
fazer um repasse emer-
gencial e excepcional de 
recursos a sete entidades 
assistenciais e associações 
sem fins lucrativos do mu-
nicípio. O repasse comple-
mentar de contribuições e 
colaborações destinadas 
às entidades de serviços 
vai ser de R$ 20 mil para 
cada entidade, totalizan-
do um investimento de 
R$ 140 mil com recursos 
próprios da administração 
municipal.

Serão beneficiadas as 

entidades: Apae (Asso-
ciação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Nova 
Odessa), Comunidade 
Geriátrica de Nova Odes-
sa, Associação Amigos 
do Casulo, SOS (Serviço 
de Orientação e Solida-
riedade), CPC (Centro de 
Prevenção à Cegueira), 
AAANO (Associação dos 
Amigos dos Animais de 
Nova Odessa) e Apadano 
(Associação de Pais e Ami-
gos dos Deficientes Auditi-
vos de Nova Odessa).

O chefe do Executivo 
protocolou nesta segun-
da-feira (29) na Câmara 
o projeto de lei envolven-

do o repasse de recursos, 
acompanhado de um pe-
dido de votação em regi-
me de urgência. O projeto 
foi aprovado no final da 
tarde.

Na justificativa do pro-
jeto, Leitinho aponta que 
“em decorrência da pan-
demia de Covid-19, as en-
tidades foram diretamente 
afetadas com a falta de re-
cursos”.

Ao longo do ano, a pre-
feitura repassou R$ 2,3 mi-
lhões a título de subsídios 
anuais às entidades assis-
tenciais, que atendem gra-
tuitamente à população.

                                      | DA REDAÇÃO

Prefeitura de Nova Odessa/ Divulgação

NOVA ODESSA | Prefeito Leitinho com presidentes de entidades e ONGs no gabinete

AUXÍLIO BRASIL

Quase 400 famílias 
perdem benefício

A mudança do Bolsa Fa-
mília para o Auxílio Brasil 
não só preocupa famí-
lias em Americana, como 
já demonstra queda na 
quantidade de atendidos. 
É o que mostra balanço 
prévio da Secretaria de As-
sistência Social, a pedido 
do TODODIA. 

Conforme a base de 
dados do CadÚnico (Ca-
dastro Único), a folha de 
pagamento do Bolsa Fa-
mília em outubro foi em 
torno de 4,5 mil famílias, 
sendo que aproximada-
mente 1,5 mil estavam 
na fila de espera para in-
gresso no Bolsa Família, 
em situação de extrema 
pobreza e pobreza. Neste 
mês, com a vigência do 
Auxílio Brasil, até ontem 
foram 4.129 famílias na 
folha de pagamento.

A Secretaria de Assis-
tência Social também in-
formou que tem recebido 
muita demanda das fa-
mílias preocupadas com 
a transição, com dúvidas 
sobre a manutenção do 

benefício no novo forma-
to do Auxílio Brasil e tam-
bém para cadastramento 
e atualização cadastral na 
Central do Cadastro Único. 

“As orientações do Mi-
nistério da Cidadania do 
Governo Federal até o mo-
mento estão limitadas nos 
materiais de perguntas e 
respostas publicados, com 
a instrução de orientarmos 
as famílias a baixar o apli-
cativo do Auxílio Brasil ou 
em ligar no 121 para ob-
ter maiores informações 
sobre as situações indivi-
duais”, informou a pasta.

As famílias estão sen-
do atendidas e orientadas 
por todas as unidades dos 
Centros de Referência de 
Assistência Social e pela 
Central do Cadastro Único.

Para realizar novos ca-
dastros ou fazer a atuali-
zação cadastral, as famílias 
podem entrar em conta-
to para agendamento do 
atendimento pelo telefone 
(3471-6220) ou presencial-
mente na Central do Ca-
dÚnico.   | DAÍZA DE CARVALHO

HORTOLÂNDIA

Prefeito Zezé inaugura hoje 
novo Centro da Melhor Idade

O prefeito Zezé Go-
mes inaugura nesta 
terça-feira (30) o novo 
Centro de Convivência 
da Melhor Idade do Jar-
dim Amanda. Localiza-
do na Rua Di Cavalvan-
te (antiga Rua Cinco), 
1947, no Jardim Aman-
da I, o espaço conta 
com uma ampla área 
coberta para desenvol-
vimento de atividades 
e espaço externo com 
piscina.

De acordo com o pre-
feito, o objetivo é poder 
ofertar, tudo num só 
lugar, as mais variadas 
atividades para os ido-
sos do Amanda.

“O antigo Centro de 
Convivência funciona-
va em um espaço onde 
não havia área externa, 
muito menos piscina. 
Os membros do grupo 
para fazer hidroginás-
tica tinham que ir até o 
Centro de Convivência 

do Remanso Campinei-
ro para realizar as aulas 
de hidro. Esse inconve-
niente agora é passado 
e tenho a mais absoluta 
certeza que essa nova 
sede acolherá a todos 
de forma muito mais 
humanizada”, destacou 
o prefeito.

O Centro de Convi-
vência da Melhor Idade 
do Amanda conta atual-

mente com cerca de 
350 idosos. A partir de 
2022 a meta é realizar 
um novo cadastramen-
to para que possam ser 
abertas novas vagas.

MELHORIA
A coordenadora do 

Centro de Convivên-

cia da Melhor Idade do 
Jardim Amanda, Josia-
ne Crepaldi, destacou 
a escolha da nova sede. 
“Sem dúvida, é um lo-
cal que a nossa Melhor 
Idade precisava. Temos 
espaço e até a possibi-
lidade de implementar 
novas atividades, o que 
será muito bom para 
eles neste momento 
que estamos retoman-
do os trabalhos após 
mais de um ano de 
inatividade das ações 
presenciais. Outro des-
taque é que agora con-
tamos com piscina e, a 
partir de 2022, vamos 
aproveitar o verão e ini-
ciar as aulas de hidrogi-
nástica, uma das aulas 
que a nossa turma mais 
gosta”, explicou Josiane.

Atualmente o Centro 
oferece aulas de arte-
sanato e de coral (voz 
e violão). A meta para 
2022 é ampliar a oferta 
com as aulas de hidrogi-
nástica, boxe adaptado, 
ginástica, entre outros.

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Espaço agora conta 
com ampla área para 

atividades e uma 
piscina para os idosos

Ao menos 20 bairros da 
Zona Leste podem sofrer 
falta d’água na próxima 
quinta-feira (2) em Santa 
Bárbara d’Oeste. Segundo 
o DAE (Departamento de 
Água e Esgoto) o motivo é 
a interligação de uma nova 
adutora na chegada da es-
tação elevatória de água na 
Av. São Paulo, programada 
para durar das 7h30 às 19h.

Após esse horário, o 
abastecimento deve retor-
nar gradualmente até sua 
normalização por volta 
das 22h. Segundo a autar-
quia, neste período alguns 
bairros podem sofrer de-
sabastecimento. São eles: 
Jd. das Palmeiras, Cândido 
Bertini I e II, Jd. Ferrarezi, 
Jd. Europa, Nova Conquis-
ta, Parque Zabani, Planalto 
do Sol I e II, Parque das Na-
ções, Joias de Santa Bárba-
ra, Jd. das Laranjeiras, Jd. 
das Orquídeas, Santa Fé, 
Cidade Nova I e II, Jd. Dona 
Regina, Jd. São Camilo, Jd. 
Pérola e Jd. Esmeralda.   

   | DA REDAÇÃO

20 bairros de 
SB vão sofrer 
falta d’água

QUINTA-FEIRA



CIDADES 04Terça, 30 de Novembro de 2021

ORÇAMENTO BILIONÁRIO

A Câmara de Americana aprovou ontem (foto), por 
unanimidade, em primeira discussão, a Lei Orça-
mentária Anual para o exercício de 2022, em sessão 
extraordinária. A proposta prevê a receita e fixa as 
despesas da Administração Direta, Indireta e do Legis-
lativo para o ano que vem em R$ 1.006.316.600,00. 
É a primeira vez que o orçamento municipal supera o 
valor de um bilhão de Reais. Dentre as áreas prin-
cipais de investimento, a Saúde, com orçamento 
de R$ 228.300.800,00, e a Educação, com  R$ 
194.532.100,00, são os destaques. Já o orçamento 
da Câmara está previsto em R$ 30,3 milhões. Os 
vereadores voltam a se reunir nesta quinta-feira (2), 
às 13h30, também em sessão extra, para a segunda 
votação do projeto.

QUASE UM BILHÃO

Já em Sumaré, a Lei Orçamentária Anual será votada, em pri-
meiro turno, nesta terça-feira (30) pela Câmara. Os vereadores 
se reúnem no plenário da Casa de Leis, a partir das 15h, para 
discutir o projeto de lei do prefeito Luiz Dalben (Cidadania) que 
estabelece o montante de R$ 995.563.000,00 de receitas e 
despesas para o próximo ano. A sessão pode ser acompanhada 
de forma presencial ou online, através do canal da Câmara no 
YouTube.

BEM MENOS

Em Santa Bárbara, a peça orçamentária da prefeitura 
para 2022 é tema de audiência públca nesta quarta (1º de 
dezembro), a partir das 10h, na Câmara. A peça enviada pelo 
prefeito Rafael Piovezan (PV) estima receita e fixa despesa da 
Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022 em 
R$ 649.053.015,00.

O PALMEIRENSE

Ainda na reunião do Conselho da RMC ontem, em Cosmópolis, 
o prefeito Chico Sardelli chegou vestido com a camisa do 
Palmeiras, que no sábado conquistou o tricampeonato da 
Libertadores. Mas quando começou a reunião entre vários 
prefeitos de toda a região, ele tirou a camisa. Júnior Felisbino 
(PP), prefeito de Cosmópolis, que não deve ser torcedor do 
alviverde, arrematou: “Agora que o Chico tirou a camisa do 
Palmeiras, podemos começar a reunião”.

VEM VERBA AÍ

Durante encontro com prefeitos da região na reunião mensal 
do Conselho de Desenvolvimento da RMC, ontem, em Cos-
mópolis, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), voltou a 
cobrar a  liberação de R$ 18 milhões em recursos do Fundo-
camp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano) para as 
prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. “Queremos 
investir a parte que nos cabe na Saúde, que tem recebido toda 
nossa atenção.  Felizmente recebemos a notícia de que em 
duas semanas o recurso será liberado”, anunciou ele.

VICE EM CAMPINAS

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, volta hoje à 
região. Às 11h, o tucano estará em Campinas, para a inaugura-
ção de 4 novos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento 
da produção agropecuária de São Paulo. A cerimônia será na 
sede do Instituto Agronômico (IAC) e integra as comemora-
ções dos 130 anos de atuação da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Cálculo considera duas parcelas, a serem pagas hoje e dia 20 de dezembro

13º injeta meio bilhão em 
Americana e S. Bárbara

O pagamento do 13° sa-
lário, cuja primeira parcela 
deve ser paga pelos empre-
gadores até  esta terça-feira 
(30), deve injetar R$ 531,9 
milhões na economia de 
Americana e Santa Bár-
bara d’Oeste. A constata-
ção é da Acic (Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas), que realizou 
levantamento a pedido do 
TODODIA.

Em Americana, segundo 
os dados da associação, o 
benefício vai incrementar 
R$ 289 milhões extras no 
bolso dos trabalhadores, 
sendo R$ 114,5 milhões na 
primeira parcela a ser paga 
até hoje, e a outra metade 
na segunda parcela, até o 
dia 20 de dezembro.

Já em Santa Bárbara 
d’Oeste, R$ 242,9 milhões 
serão injetados na eco-
nomia local. São R$ 121,5 
milhões a partir do paga-
mento de hoje e R$ 121,4, 
a partir da quitação, em 20 
de dezembro.

O economista da Acic, 
Laerte Martins,  lembra que 
nos meses de junho e julho 
deste ano, foram antecipa-
dos aos aposentados cerca 
de R$ 1,4 milhão em toda 
a região. No entanto, esse 
montante já está abatido 
dos cálculos que embasa-
ram a previsão de recursos 
a serem injetados na eco-
nomia a partir desta terça.

A funcionária pública 
Andreza Giacomassi, de 
Santa Bárbara d’Oeste, co-
menta que a alta da infla-
ção e a queda do poder de 
compra fizeram com que 

ECONOMIA

PAULO MEDINA
E RENATO PEREIRA
AMERICANA

AMERICANA | Comércio com expectativa em alta

ela repensasse os planos 
para o 13º salário, mas que 
pretende destinar parte do 
benefício na aquisição de 
presentes e produtos para 
si mesma.

“Estou deixando de 
comprar por compulsivi-
dade e comprando ape-
nas o necessário. Sempre 
reservo um pouco do 13º, 
mas neste ano não vai dar. 
Os preços estão  muito al-
tos e não  tenho aumento 
salarial  por conta da pan-
demia há dois anos. Ape-
sar disso, vou gastar com 
lembranças para familia-
res, além de cosméticos 
e perfumes para mim e o 
investimento em itens de 
mercado para as ceias e 
confraternizações”, conta.

O representante comer-
cial Wilian Bernardo, de 
Americana, afirma que o 
dinheiro extra está com-
prometido com uma via-
gem, que está adiando 
desde 2019, mas que deve 
gastar também com pre-
sentes para amigos e fa-

miliares. “Fim de ano é a 
época de amigo secreto ou 
de presentear alguém que 
foi importante para você 
ao longo do ano, então não 
tem como deixar passar 
e isso acaba sendo possí-
vel justamente por causa 
do 13º. A diferença é que 
esse ano eu vou procurar 
produtos mais em conta”, 
explica.

REAQUECIMENTO
Para o presidente da Acia 

(Associação Comercial de 
Americana), Wagner Arm-
bruster, os números são 
um reflexo da retoma da 
economia com o relaxa-
mento gradual dos proto-
colos impostos peloa Co-
vid-19, que permitirá um 
fim de ano diferente do 
visto em 2020.

“O Natal é, tradicional-
mente, a data mais espera-
da pelo comércio. Este ano 
a expectativa está ainda 
maior devido à retomada 
da economia depois de 
tanto tempo de restrições. 

As pessoas estão voltan-
do às atividades normais, 
o mercado reaquecendo 
e retomando a geração 
de empregos”, comenta.  
“Apesar de fatores negati-
vos, como a inflação alta 
e a diminuição do poder 
de compra da população, 
há muito desejo de con-
sumo represado, e o 13º 
deve colaborar para que as 
pessoas tenham uma con-
dição extra de realizar esse 
desejo”, completa Arm-
bruster.

O presidente da Acisb 
(Associação Comercial e 
Industrial de Santa Bárbara 
d’Oeste), Jão Batista Rodri-
gues, comemora a aber-
tura de novos comércios, 
como as lojas de atacarejo 
que se instalaram na Zona 
Leste e os novos estabele-
cimentos comerciais do 
Centro, fazendo com que 
o comércio do município 
ganhasse novas opções de 
compras, atraindo consu-
midores de outras cidades 
da região. “A gente está com 
uma previsão bem otimis-
ta. Achamos que esse ano 
será melhor do que o ano 
passado. A cidade está em 
um bom momento eco-
nômico, gerando emprego 
e abrindo empresas. Além 
disso,  estamos voltando à 
normalidade. A gente está 
com uma previsão bem oti-
mista.  Este ano será, com 
certeza, melhor do que o 
ano passado”, diz. 

Conforme o TODODIA 
mostrou neste domingo 
(28), neste ano o 13º deverá 
movimentar R$ 5,186 bi-
lhões na RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas), 
cifra 5,2% acima do alcan-
çado com vendas em 2020.

SANTA BÁRBARA D’OESTE

TCE julga irregulares contratos no DAE
O TCE-SP (Tribunal de 

Contas do Estado de São 
Paulo) declarou irregula-
res dois contratos do DAE 
(Departamento de Água 
e Esgoto) de Santa Bárba-
ra d’Oeste, assinados em 
2013 para obras na ETA VI 
(Estação de Tratamento de 
Água), na Zona Leste. Jun-
tos, os contratos assinados 
com as empresas  Kanaflex 
S/A Indústria de Plásticos 
e  Saint-Gobain Canali-
zação Ltda somam R$ 8,7 
milhões.

O órgão determinou 
também multa no valor de 
320 UFESPs (Unidades Fis-

cais do Estado de São Pau-
lo), o equivalente a pouco 
mais que R$ 9,3 mil, ao su-
perintendente da autarquia 
à epoca, Wilson Scarazzatti.

A Kanaflex  ganhou o 
processo licitatório para 
fornecimento de tubos e 
peças para conexão de dis-
tribuição e reserva de água, 
no valor de R$ 3 milhões, 
enquanto a Saint Gobin fi-
cou responsável por peças 
de ferro fundido, ao custo 
de R$ 5,7 milhões.

A falta de publicação na 
imprensa oficial do ato de 
homologação do certame 
e a ausência de demonstra-

ção de compatibilidade das 
propostas com os preços de 
mercado foram apontadas 
pelo órgão como proble-
mas da licitação.

 Ao TCE-SP, Scarazzatti 
justificou que o sobrepreço 
praticado nos contratos era 
por uma das empresas ser 
a única do mercado a ofe-
recer o produto adquirido. 
Afirmação contestada pelo 
órgão. 

No primeiro semestre 
de 2013, a Câmara de San-
ta Bárbara chegou a abrir 
uma Comissão Especial de 
Inquérito para apurar irre-
gularidades em contratos 

firmados entre o DAE e ou-
tras duas empresas, a Delta 
IV Engenharia e a Mutti 
Scarazzatti. Na ocasião, o 
relatório elaborado pela 
comissão apontou como 
irregulares a ausência de 
detalhamento dos serviços 
contratados, sobrepreço e 
o fato de Scarazzatti acu-
mular as funções de su-
perintendente do DAE e 
responsável técnico pelos 
contratos firmados.

O DAE foi questionado 
ontem, por meio da prefei-
tura, mas não respondeu 
até a conclusão desta re-
portagem.    | RENATO PEREIRA

Arquivo  / TodoDia Imagem
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Moradores de Americana e S. Bárbara que receberam o imunizante de dose única podem buscar nova aplicação

Reforço da vacina da Janssen é liberado
COVID-19

As Secretarias de Saúde 
de Americana e de Santa 
Bárbara d’Oeste anuncia-
ram nesta segunda-feira 
(29) a liberação da apli-
cação da dose de reforço 
para quem tomou a va-
cina da Janssen contra a 
Covid-19, de dose única. 
A partir desta terça-feira 
(30), nas duas cidades, 
quem recebeu esta va-
cina há pelo menos dois 
meses já pode buscar a 
dose adicional, que será 
feita com qualquer outra 
vacina que estiver dispo-
nível na campanha.

Somente em America-
na são 6.067 pessoas que 
receberam a dose única 
da Janssen, segundo a 
prefeitura. Santa Bárbara 
não informou a quanti-
dade de vacinados com 
esse imunizante.

Em Americana, os mo-

radores que já recebe-
ram a vacina há mais de 
dois meses podem fazer 
o agendamento, que se 
encontra liberado no site 
www.saudeamericana.
com.br, ou também po-
dem receber a vacina sem 
a necessidade de agen-
damento, diretamente 
no posto de vacinação da 
Unisal, no campus Maria 
Auxiliadora, das 8h30 às 
15h30, na Avenida Cillos, 
3.500, bairro Parque Uni-
versitário.

Em Santa Bárbara, 
onde a vacinação é fei-
ta sem necessidade de 
agendamento, basta 
comparecer a um dos 
postos de imunização, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h30, nos ginásios 
Djaniro Pedroso (Rua 
Prudente de Moraes, 250, 
no Centro) e Mirzinho 
Daniel (Rua Bororós, s/
nº, no Jardim São Fran-
cisco) e na Casa de Maria 

(Rua Mococa, 510, no Jar-
dim das Laranjeiras).

A vacina da Janssen 
é de dose única, mas 
o Ministério da Saúde 
anunciou, em 16 de no-

vembro, que pessoas que 
receberam este imuni-
zante devem tomar uma 
segunda dose.

Na última quinta-fei-
ra, uma nota técnica do 

ministério citou estudos 
que apontam queda na 
proteção e indicam ne-
cessidade de nova aplica-
ção de 2 a 6 meses após a 
primeira aplicação.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Divulgação

JANSSEN  | Vacina de dose única requer reforço, que pode ser com qualquer outra

Vacina sem 
agenda segue
hoje na Unisal

A vacinaçãop conra 
a Covid-19 prossegue 
esta terça-feira (30) 
em Americna, para 
primeira e segunda 
doses, bem como a 
dose adicional, sem 
necessidade de agen-
damento, na Uni-
sal (Avenida Cillos, 
3.500, no Parque Uni-
versitário). O horário 
de atendimento é das 
8h30 às 15h30.

Também haverá 
vacinação de primei-
ra, segunda e tercei-
ra doses, por agen-
damento pelo site: 
www.saudeamerica-
na.com.br.                 | DR

SAÚDE PÚBLICA

Frota ganha reforço de 
três novas ambulâncias

As três novas am-
bulâncias do setor de 
transporte social da 
Secretaria de Saúde de 
Americana, que aguar-
davam a efetivação do 
seguro veicular, passa-
ram a operar nesta se-
gunda-feira (29). 

Os veículos foram ad-
quiridos em abril deste 
ano pelo valor total de 
R$ 582.500,00, oriundos 
de emendas parlamen-
tares, mas ainda não 
tinham sido colocados 
em funcionamento, 
porque a Secretaria de 
Saúde vinha enfrentan-
do dificuldades para 
fazer o seguro. Segundo 
a pasta, as empresas se 
recusavam assegurar 

apenas os três veícu-
los, o que demandou a 
secretaria incluir num 
único pacote de segu-
ros os 29 veículos da 
sua frota, ao valor de 
R$ 60.300,00 em parce-
la única, com validade 
para 12 meses.

O setor de transporte 
social atende em média 
3 mil pessoas mensal-
mente, entre usuários 
e acompanhantes,  as 
quais são conduzidas a 
hospitais e clínicas de 
cidades como São Pau-
lo, Campinas, Barretos, 
São José do Rio Preto, 
Bragança Paulista, Bau-
ru, Botucatu, entre ou-
tros municípios.

                                  | DA REDAÇÃO
Amauri de Souza/Divulgação

SAÚDE | Três novas ambulâncias reforçam o serviço 

AMERICANA

Vereador quer proibir 
banheiros ‘unissex’

O vereador Marcos Cae-
tano (PL) protocolou na 
Câmara de Americana um 
projeto de lei em que pro-
põe a proibição prévia de 
instalação e funcionamen-
to de banheiros “unissex” 
na cidade. A proposta – 
que inclui estabelecimen-
tos comerciais, prédios e 
espaços públicos, escolas 
e instituições na proibição 
– é praticamente idêntica 
ao projeto apresentado na 
semana passada, em Santa 
Bárbara d’Oeste, pelo ve-
reador Carlos Fontes (PSL).

No último dia 12, a po-
lêmica sobre banheiros 
“multigênero” ganhou 
destaque depois que um 
vídeo em que uma mora-
dora de Bauru (SP) critica a 
iniciativa de uma unidade 
do MCDonald’s da cidade, 
que havia adotado o mo-
delo, viralizou e ficou entre 
os assuntos mais comen-
tados das redes sociais.

Na ocasião, a Prefeitura 
de Bauru notificou a rede 
de fast food, que optou 
por desistir dos banheiros 
multigêneros, voltando a 
oferecer sanitários mascu-
linos e femininos.

A discussão também 
chegou até à Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de São Paulo) e à Câmara 
de Deputados, com dois 

projetos protocolados em 
cada uma das casas contra 
o banheiro multigênero.

AMERICANA
Embora ainda não haja 

notícia de nenhum ba-
nheiro deste tipo na cidade, 
na justificativa do projeto 
na Cãmara de Americana, 
Caetano afirma que a lei 
inibiria casos de importu-
nação sexual, assédio ou 
constrangimentos e, ao 
mesmo tempo, garantiria a 
privacidade.

 “É inaceitável que mu-
lheres e crianças sejam 
vítimas de insegurança, 
sendo obrigadas a dividir 
o banheiro com homens. 
Não é uma questão de gê-
nero, mais sim de ajudar 
a protegê-las. As mulheres 
devem ser protegidas de 
qualquer constrangimen-
to e invasão de sua pri-
vacidade. Não se trata de 
discriminação ou homo-
fobia, mas um resguardo 
jurídico para quem não se 
sente confortável com tal 
situação”, afirma Marcos 
Caetano.

 A proposta do vereador 
prevê multa de 200 uni-
dades fiscais do estado 
(Ufesps) – R$ 5.818,00 - 
para quem desrespeitar a 
norma. 

O projeto de lei será en-
caminhado às comissões 
pertinentes e ainda não 
tem data para votação.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

VIDA VERDE | O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan 
(PV), participou no sábado (27), ao lado do CEO da Unimed, 
Dr. Cesar Augusto Cielo, do plantio de 225 mudas de árvores, 
de 15 espécies, na 13ª edição do programa “Vida Verde”, 
iniciativa da Unimed Santa Bárbara e Americana. O evento 
ocorreu em área às margens da SP-135 (Rodovia Margarida 
da Graça Martins), entre os bairros Firenze e Dona Margarida.

ORÇAMENTO DO ESTADO

Dalben pede reserva de 
R$ 400 mi para hospital

O deputado estadual 
Dirceu Dalben (PL) está 
propondo a reserva de R$ 
400 milhões no Orçamen-
to do estado de 2022 para 
a construção do novo hos-
pital regional na Unicamp.

O parlamentar apresen-
tou emenda ao projeto do 
orçamento, que tramita 
na Assembleia Legislativa, 
e nesta segunda-feira (29) 
de reunião do Conselho 
de Desenvolvimento da 
RMC (Região Metropolita-
na da Campinas), em Cos-
mópolis, comunicou aos 
prefeitos sobre o trabalho.

“A proposta deste Hos-

pital Regional é aten-
der a mais de 70 mu-
nicípios, ampliando a 
oferta de vagas e leitos 
para a população. A estru-
tura da Unicamp perma-
nece a mesma há apro-
ximadamente 35 anos. 
Neste período, a demanda 
nas unidades próprias da 
universidade mais que 
dobrou. Por isso, a neces-
sidade de se investir na 
ampliação da estrutura, 
para que possamos ofe-
recer um atendimento 
cada vez mais digno, ágil e 
humanizado”, ressaltou o 
deputado.            | DA REDAÇÃO

Prefeitura de Santa Bárbara  / Divulgação
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Policiais militares apreenderam 37 pés de 
maconha na casa de um jovem na manhã deste 
domingo (28), no Parque Zabani, em Santa 
Bárbara d’ Oeste. O rapaz de 29 anos foi preso 
por tráfico de drogas. A detenção ocorreu na Rua 
João Eduardo Mac Knight, por volta das 7h20, 
após os policiais serem acionados via Copom 
ao endereço. O rapaz foi revistado e a plantação 
foi achada na casa dele. Os pés de maconha 
estavam na área externa da residência, plantadas 
em garrafas pet, latas de tintas e galões de água. 
Levado ao Plantão Policial, ele foi autuado em 
flagrante por tráfico de drogas.

Duas mulheres e um rapaz foram presos pela 
Polícia Militar acusados de furtar uma loja no 
Tivolli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Os 
criminosos têm idades de 24, 26 e 30 anos. O trio 
furtou um pote de Nescau de 200 gramas, três 
garrafas de Coca-cola de 600 ml, quatro pares 
de tênis, dois chinelos, um frasco de perfume 
e diversas roupas. De acordo com a polícia, a 
funcionária da loja relatou que flagrou o trio 
colocando produtos em uma bolsa, por volta 
das 17h35 de sexta-feira (26). As câmeras de 
segurança do estabelecimento registraram o 
crime. A funcionária denunciou o furto e o trio 
foi abordado pelos seguranças do shopping na 
área do estacionamento. Em revista pessoal, 
os produtos foram localizados. Conduzido ao 
Plantão Policial, o trio foi autuado em flagrante.

Guardas municipais 
prenderam na manhã 
desta segunda-feira 
(29) um jovem de 22 
anos com uma arma 
de fogo durante uma 
abordagem em uma 
rua do bairro Casa 
Verde, em Sumaré. Ele 
tentou subornar os 
patrulheiros para não 
ser preso, mas recebeu 
voz de prisão. Segundo a 
Guarda Civil Municipal, 
a equipe avistou um 
indivíduo em atitude 
suspeita conduzindo 
um veículo Uno preto e 
realizou a abordagem. 
Os patrulheiros localizaram com ele um revólver 
calibre 38 com seis munições e deram voz de 
prisão ao rapaz. O jovem, porém, tentou subornar 
os patrulheiros para não ser preso, oferecendo 
uma quantia em dinheiro, mas foi encaminhado 
para o Plantão Policial de Sumaré, onde acabou 
autuado em flagrante por porte ilegal de arma e 
tentativa de suborno.

Jovem é preso com 37 pés
de maconha em casa em SB

Trio é preso pela PM após 
furtar loja no Tivoli Shopping

Jovem armado tenta subornar 
guardas, mas acaba preso

GIRO

Divulgação

MACONHA | Pés da planta em residência de SB 

Divulgação

ARMA | Revólver achado

Decisão conjunta das 20 cidades abrange apenas eventos públicos

Cidades da RMC decidem 
cancelar Carnaval 2022

Na esteira de dezenas 
de municípios paulistas 
que se mobilizaram no 
sentido de não realizar o 
Carnaval em 2022, as 20 
cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas 
selaram a mesma decisão 
ontem, em reunião do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da RMC, em Cos-
mópolis, da qual partici-
param prefeitos de toda a 
região.

Odair Dias, diretor 
executivo da Agemcamp 
(Agência Metropolitana 
de Campinas), informou 
que a decisão foi toma-
da em consenso pelos 
gestores dos municípios, 
inclusive os que tinham 
tradição no evento, 
como Artur Nogueira e 
Morungaba, em decor-
rência da pandemia de 
Covid-19.

“Juntos, os municípios 
somam cerca de 3,5 mi-
lhões de habitantes, e 
não vão promover e nem 
apoiar eventos”, afirmou 
Dias, lembrando que 
eventuais iniciativas de 

estabelecimentos parti-
culares não estão veda-
das, desde que seguindo 
os protocolos de segu-
rança.

Antes mesmo da de-
cisão conjunta na RMC, 
cidades como Santa Bár-
bara d’Oeste, Hortolândia 
e Americana já haviam 
anunciado que não have-
rá Carnaval em 2022.  

A decisão leva em con-
ta o temor de contami-
nação que vem em nova 
crescente em outros paí-
ses, além do fato de que 
nem toda a população 

está com a imunização 
completa.

Trata-se de cautela, já 
que os indicadores da 
contenção da doença se-
guem otimistas na região. 
“A maioria esmagadora 
dos municípios não tem 
registrado óbitos nas últi-
mas semanas. Americana 
está no 15º dia sem mor-
tes”, cita Odair Dias.

No entanto, se a situa-
ção exigir, os municí-
pios podem voltar a se 
reunir para novas deli-
berações em reunião ex-
traordinária.

ESTIVA GERBI
A reunião do conselho  

ontem também selou a 
entrada de Estiva Gerbi 
na RMC. Após a delibe-
ração, seguirá a trami-
tação para formalizar a 
inclusão do município 
de 12 mil habitantes, 
que será o 21º da região 
metropolitana.

Ações consolidadas 
com mais efeito, troca 
de experiências e solu-
ções mais rápidas, além 
de maior força política 
estão entre as vantagens 
enumeradas por Odair 
Dias ao município que 
se une ao grupo. 

Outros dois municí-
pios buscam o mesmo, 
Elias Fausto e Amparo, 
que também já tiveram 
os nomes aprovados no 
Conselho da RMC. 

Também esteve na 
pauta dos gestores a 
criação do hospital me-
tropolitano e o novo 
radar meteorológico, 
ambos a serem implan-
tados na Unicamp. O 
radar deve funcionar de 
maneira mais precisa e 
abrangente, num raio de 
100 quilômetros. 

PANDEMIA

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Prefeitura de Campinas/Divulgação

RMC | Os prefeitos de Sumaré, Campinas e Americana

AMERICANA

Acusado de tentativa 
de furto é agredido

Um homem ficou fe-
rido após tentar furtar 
um estabelecimento co-
mercial e ser agredido 
por populares na tarde 
desta segunda-feira (29) 
no bairro Vila Belvede-
re em Americana. Nin-
guém foi preso.

Segundo informações 
do serviço 192 de Ame-
ricana, uma equipe foi 
acionada para atendi-
mento de uma vítima 
de agressão de arma 
branca, após uma ten-
tativa de furto, na es-
quina as ruas São Vito e 
São Judas.

Ao chegar no local, 
encontraram o homem 
de 20 anos com feri-
mento grave na cabeça, 
causado pelas agressões 
e golpes de faca.

Após ser estabilizado, 
ele foi encaminhado 
para o Hospital Munici-
pal de Americana, onde 
ficou internado com 
traumatismo craniano. 

Equipes da Polícia 

Miltiar e do Corpo de 
Bombeiros estiveram 
no local e deram apoio 
ao atendimento da 
ocorrência.

O caso foi registrado 
na central de polícia ju-
diciária de Americana 
onde é investigado.

Ainda não há infor-
mações sobre a autoria 
das agressões.

                      | RAFAEL REZENDE

EMTU

Linha de Hortolândia a 
Sumaré: mais 7 viagens

A EMTU (Empresa Me-
tropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Pau-
lo) determinou, a partir 
desta terça-feira (30), um 
aumento do número de 
ônibus e de viagens inter-
municipais da linha 668 
- Sumaré (Terminal Rodo-
viário de Sumaré)/ Hor-
tolândia (Rosolem), ope-
rada pelo Consórcio BUS+ 
na RMC (Região Metropo-
litana de Campinas). 

Com o reforço da frota, 
a linha ganhará mais sete 
viagens e passará a operar 
com 38 partidas, entre ida 
e volta, beneficiando cerca 

de 850 passageiros por dia. 
As reprogramações fo-

ram definidas com base 
nos acompanhamentos 
diários da “Operação Mo-
nitorada”, realizados pelo 
setor de fiscalização da 
EMTU, juntamente com 
informações obtidas no 
Centro de Gestão e Su-
pervisão da empresa, que 
acompanha a operação 
dos ônibus intermunici-
pais em tempo real. 

Informações adicionais 
sobre os novos horários 
das linhas podem ser obti-
das no site ou no aplicativo 
da EMTU.              | DA REDAÇÃO

ÔNIBUS | EMTU amplia horários na linha intermunicipal

192/Divulgação

AMERICANA | Resgate 
no local da agressão 
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Teste para saber se passageiro está ou não infectado com a variante ômicron deverá ser divulgado nesta terça

Brasileiro com Covid vindo da África é isolado
PANDEMIA

O brasileiro que pas-
sou pela África do Sul 
e testou positivo para a 
Covid-19 após desem-
barcar no Aeroporto de 
Guarulhos está em iso-
lamento em casa, se-
gundo a prefeitura da 
cidade da Grande São 
Paulo, onde ele reside. 
De acordo com a Anvi-
sa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), o 
teste do passageiro de 
28 anos foi encaminha-
do para sequenciamento 
no Instituto Adolfo Lutz. 
O resultado, que dirá se 
ele está infectado ou não 
pela variante ômicron, 
deve ser divulgado até 
esta terça-feira (30).

Em nota, a Vigilância 
Epidemiológica do esta-
do afirmou que foi infor-
mada no domingo (28) 
que um passageiro vin-
do da Etiópia testou po-
sitivo para Covid-19 no 
Aeroporto de Guarulhos 
e que o caso é acompa-
nhado pela vigilância do 
município de Guarulhos, 
onde o paciente mora.

O órgão afirma ainda 
que ele tem esquema va-
cinal completo e está em 
isolamento desde o de-
sembarque. O passageiro 
não apresentava sintomas 
e, por ter passado pela 
África do Sul – país onde a 
nova variante foi primeiro 

identificada –, buscou a 
testagem no aeroporto.

“O Centro de Infor-
mações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde de 
São Paulo e a Anvisa já 
solicitaram à companhia 
aérea a lista dos passa-
geiros para auxiliar na 
detecção e rastreio dos 
eventuais contactantes”, 
afirmou a Secretaria Es-
tadual da Saúde.

Mais cedo, durante 
evento no TCM (Tribunal 
de Contas do Município), 
o prefeito de São Paulo, 

Ricardo Nunes (MDB), 
disse que a cidade está 
se preparando para fazer 
o acompanhamento de 
possíveis casos, como fez 
com a variante delta, que 
teve o primeiro paciente 
confirmado com a cepa 
em julho.

A Secretaria Municipal 
da Saúde afirmou que 
realizaria nesta segun-
da-feira uma reunião 
com toda a equipe técni-
ca da pasta, a Vigilância 
em Saúde e diretores de 
hospitais para discutir 
como fortalecer o moni-
toramento.

“Trata-se de um tra-
balho contínuo de ava-
liação da pandemia que, 
nesta segunda-feira, 
dará atenção especial 
à nova variante desco-
berta, dentro das atri-
buições e alcance das 
autoridades municipais 
de saúde”, afirmou a se-
cretaria, em nota.

SUSPEITOS
A secretaria disse ain-

da que, além da coleta 
de amostras, enviadas 
semanalmente para aná-
lise, sequenciamento 
genômico e monitora-
mento dos casos, a cargo 
dos institutos Butantan, 
de Medicina Tropical da 
USP, e Adolfo Lutz, serão 
feitas coletas de pacien-
tes suspeitos (sintomá-
ticos) vindos da África e 
dos demais países infor-
mados pelo Ministério 
da Saúde.

“Toda a rede de saúde 
da cidade já foi orien-
tada a questionar todo 
paciente sintomático 
se esteve na África nos 
últimos 14 dias e, se a 
resposta for sim, então 
a amostra coletada será 
encaminhada para o se-
quenciamento”, diz tre-
cho da nota.

Segundo a secreta-
ria municipal, quem 
apresentar sintomas da 
doença terá a amostra 
coletada e encaminhada 
para genotipagem.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Tomaz Silva / Agência Brasil

DECLARAÇÃO | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante evento em Salvador

Jovem de 28 anos 
desembarcou em 
Guarulhos vindo 

da Etiópia

Queiroga: ‘variante ômicron não é de desespero’
O ministro da Saúde, 

Marcelo Querioga, disse 
nesta segunda-feira (29) 
que a ômicron, nova va-
riante do coronavírus, 
“é de preocupação, mas 
não desespero”. A afir-
mação foi feita durante 
evento, em Salvador, 
para assinatura de con-
trato com a Pfizer para 
compra de 100 milhões 
de doses de vacinas con-
tra a Covid-19.

O ministro citou o 

esquema de vacinação 
no país ao falar da nova 
cepa. “Temos a tranqui-
lidade de enfrentar a 
imprevisibilidade de um 
inimigo perigoso, que é 
o novo coronavírus.”

“Há três dias, foi anun-
ciada uma nova varian-
te, que foi inicialmente 
descrita na África do Sul, 
a variante ômicron. E eu 
falei: ‘é uma variante de 
preocupação, mas não 
é de desespero’”, disse. 

“Não é uma variante de 
desespero porque temos 
autoridades sanitárias 
comprometidas com as-
sistência de qualidade.”

No fim de semana, 
Queriga disse que os 
cuidados que a popula-
ção deve tomar em rela-
ção à variante ômicron, 
inicialmente identifica-
da na África do Sul, são 
os mesmos aplicados a 
outras cepas da Covid.

                                                           | FP

CORONAVÍRUS

Rio mantém Carnaval enquanto avalia impacto
O Rio de Janeiro man-

tém o planejamento para 
a realização do Carnaval 
no ano que vem apesar 
do surgimento da ômi-
cron, nova variante do 
coronavírus. A Secretaria 
Estadual de Saúde afirma 
que mudanças só ocorre-
rão em caso de alteração 
na tendência epidemio-
lógica na cidade.

As inscrições para o 
concurso de Rei Momo, 
Rainha e Princesa do 
Carnaval, feitas pela pre-
feitura, seguem abertas 
até esta terça-feira (30). A 
Liesa (Liga das Escolas de 
Samba) mantém a venda 
de ingressos para o desfi-
le no Sambódromo e os 
preparativos para a apre-
sentação de 506 blocos 
seguem em curso.

O secretário estadual 
de Saúde, Alexandre 

Chieppe, afirma que no-
vas restrições só serão 
impostas após uma mu-
dança no cenário epide-
miológico ou informa-
ções mais precisas sobre 
a transmissibilidade e 
gravidade da variante 
ômicron.

“Ainda não temos da-

dos sobre a agressivida-
de da variante, seu risco 
clínico, ou se escapa da 
vacina. São informações 
ainda preliminares. A de-
cisão é tomada com base 
na realidade atual ou na 
futura projetada com 
base em algumas variá-
veis mais claras”, disse 

ele. Chieppe afirmou que 
todas as amostras de tu-
ristas estrangeiros com 
resultado positivo para o 
novo coronavírus terão 
a variante identificada, 
a fim de monitoramento 
da chegada da ômicron. 
Ainda não há registros da 
cepa no estado.

O governador Cláu-
dio Castro (PL) afirmou 
que a prioridade agora 
é discutir o cenário da 
realização do Réveillon. 
Para ele, ainda “não há 
desespero”.

“Não é hora de falar de 
Carnaval. A hora é olhar 
para o Réveillon. Na fo-
tografia de hoje não há 
desespero. Vou a Brasí-
lia, amanhã (hoje), para 
entender o que eles es-
tão pensando. O Rio é a 
porta de entrada para o 
país”, disse.      | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

SAMBÓDROMO | Município mantém desfile das escolas

FESTAS NA PANDEMIA

Salvador, Florianópolis 
e BH cancelam Réveillon

A Prefeitura de Salvador 
anunciou, nesta segunda-
-feira (29), o cancelamen-
to das festas públicas de 
Réveillon na cidade. As 
prefeituras de Florianó-
polis e Belo Horizonte já 
haviam tomado decisão 
semelhante. Já a gestão 
Eduardo Paes (PSD), do 
Rio de Janeiro, decidiu 
manter a festa na praia de 
Copacabana, onde have-
rá a tradicional queima de 
fogos. Manaus, que viveu 
crise em janeiro com falta 
de oxigênio para pacien-
tes da Covid-19, confir-
mou a celebração na orla 
de Ponta Negra.

Ao anunciar a deci-
são válida para Salvador, 
o prefeito Bruno Reis 
(DEM) mencionou a va-
riante ômicron do coro-
navírus, que surgiu em 

países da África e se alas-
trou por outras nações, e 
o aumento de casos que 
atinge o continente euro-
peu nas últimas semanas.

“Sei da importância do 
evento para economia da 
nossa cidade, mas segui-
mos colocando a vida das 
pessoas em primeiro lu-
gar”, escreveu Bruno nas 
redes sociais.

Mesmo com o avanço 
da vacinação contra a Co-
vid, a prefeitura afirmou 
que o cenário de incerte-
zas provocado pela doen-
ça impede que ele seja 
realizado com segurança 
sanitária. Com a medida 
da prefeitura, o Festival 
Virada Salvador, que cos-
tuma reunir um público 
médio de 400 mil pessoas 
por dia, foi cancelado.

                               | FOLHAPRESS
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ELEIÇÕES 2022

Agora presidenciável 
do PSDB, o governador 
de São Paulo, João Doria, 
afirmou nesta segunda-
-feira (29) que gostaria 
que o ex-governador Ge-
raldo Alckmin permane-
cesse no PSDB. Alckmin 
já anunciou que está de 
saída do partido, mas 
aguardou as prévias para 
isso - ele apoiou o candi-
dato derrotado, Eduardo 
Leite (PSDB), governador 
do Rio Grande do Sul.

“Gostaria que ele per-
manecesse no PSDB, mas 
essa é uma decisão sobe-
rana do governador Ge-
raldo Alckmin”, disse.

Questionado sobre o 
fato de Alckmin poder ser 
seu adversário nas urnas, 
como vice do ex-presi-
dente Lula (PT), Doria 

afirmou que preferia não 
comentar esse tema.

Doria afirmou ainda 
que é cedo para se com-
prometer a ser candidato 
a vice numa chapa com 
o ex-juiz Sergio Moro 
(Podemos). Doria afir-
mou ter “profundo res-
peito por Sergio Moro” 
e que agendou com ele 
uma conversa após sua 
viagem aos Estados Uni-
dos, marcada para esta 
semana, de quarta (1º) a 
sábado (4). O governador 
de São Paulo disse ainda 
ter marcado conversas 
com outros presidenciá-
veis, mas não mencionou 
nomes.

“Agora é hora de união, 
do com diálogo e do en-
tendimento, primeiro 
dentro do PSDB e depois 
com partidos podem 
compor essa frente de-
mocrática”, disse em en-

trevista à imprensa.
Doria afirmou ainda 

que pretende romper sua 
rejeição com o eleitorado 
fazendo campanha. “É se 
apresentar, dialogar, de-
bater, olhar nos olhos das 
pessoas e visitar o Brasil”, 
disse. O governador afir-
mou que, aos fins de se-
mana, a partir de janeiro, 
vai rodar o país.

Na entrevista à impren-
sa, Doria afirmou que 
anunciará seis nomes 
de sua equipe econômi-
ca até o fim da próxima 
semana. “Não teremos 
‘posto Ipiranga’, todos os 
seis serão protagonistas”, 
disse, ressaltando que um 
dos nomes é o secretário 
da Fazenda de São Pau-
lo, Henrique Meirelles, e 
que três integrantes serão 
mulheres.

Doria voltou a dizer que 
gostaria de ter uma mu-

Governador de SP derrotou Eduardo Leite em votação 
interna tucana e agora é o presidenciável do partido

Após vencer prévias, Doria 
diz preferir Alckmin no 
PSDB e vai falar com Moro

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Reprodução

VENCEU | O governador João Doria comemora vitória nas prévias do PSDB no sábado

Em telefonema logo após resultado, ex-juiz parabeniza tucano pela vitória
Ex-juiz da Lava Jato e 

pré-candidato à Presi-
dência pelo Podemos, 
Sergio Moro parabeni-
zou na noite de sábado 
(27) o governador de São 
Paulo, João Doria, por 
ter vencido as prévias do 
PSDB.

Segundo relatos, a 
conversa foi breve, por 
mensagem de telefone, 
e Doria convidou o ex-
-ministro para um en-
contro. Os dois ficaram 
de acertar uma data 
mais à frente. 

A proposta ocorre em 

meio a uma tentativa do 
tucano de se aproximar 
dos candidatos da cha-
mada terceira via, que 
busca votos dos que re-
jeitam tanto o presiden-
te Jair Bolsonaro (hoje 
sem partido, mas rumo 
ao PL) quanto o ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). Além de 
Moro, estão no alvo de 
Doria o ex-ministro da 
Saúde Luiz Henrique 
Mandetta (DEM), o 
presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), e a senadora Si-

mone Tebet (MDB-MS).
No mês passado, Do-

ria, Mandetta e Moro 
se reuniram num jantar 
em São Paulo. Nenhum 
acerto eleitoral saiu do 
encontro, apesar de ter 
sido um importante ges-
to de aproximação.

Moro e Mandetta fo-
ram ministros de Bolso-
naro e saíram do governo 
brigados com o chefe do 
Executivo. O primeiro 
deixou a Justiça alegan-
do tentativa do presiden-
te de interferir na Polícia 
Federal.                                    | FP 

Arquivo / TodoDia Imagem

SEGURANÇA | O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso

JUSTIÇA ELEITORAL

Testes de urnas não identificam 
risco para eleição, diz Luís Barroso

O presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleito-
ral), Luís Roberto Barroso, 
afirmou nesta segunda-
-feira (29) que os testes 
de segurança realizados 
nas urnas eletrônicas não 
identificaram nenhuma 
vulnerabilidade que co-
loque em risco a lisura 
do sistema de votação. 
No entanto, o magistrado 
disse que foram encon-
tradas cinco falhas que 
serão corrigidas até as 
eleições de 2022 e que não 
têm potencial para alterar 
o resultado do pleito e o 
voto dos eleitores. 

Os testes tiveram início 

na última segunda-feira 
(22). Ao todo, 26 inves-
tigadores colocaram em 
prática 29 planos de ata-
ques para avaliar a segu-
rança dos equipamentos.

Barroso afirmou que 
o ataque que despertou 
maior preocupação foi 
realizado por peritos da 
Polícia Federal.

“Eles conseguiram en-
trar dentro da rede do 
TSE, mas não conseguem 
chegar no sistema de 
votação. Ou seja, é um 
ataque importante que 
temos que encontrar me-
canismos de bloquear, 
mas não é grave porque 

só consideramos grave o 
que tem a potencialidade 
de alterar o voto do elei-
tor. E nenhum teve essa 
potencialidade”, disse.

De acordo com o minis-
tro, “nenhum dos ataques 
conseguiu ser bem-su-
cedido relativamente ao 
software da urna”. Outra 
falha identificada foi no 
fone de ouvido da urna, 
que é usado para pessoas 
com deficiência visual. Os 
invasores conseguiram, 
com um equipamento 
bluetooth, transmitir para 
outra pessoa o que estava 
sendo dito na cabine de 
votação.              | FOLHAPRESS

Bolsonaro se filiará ao 
PL nesta terça-feira
O presidente Jair 
Bolsonaro deve se filiar ao 
PL nesta terça-feira (30). 
As negociações de sua 
filiação passaram também 
pela promessa de apoio 
do presidente e do seu 
novo partido à reeleição 
de Arthur Lira (PP-AL) 
ao comando da Câmara 
em 2023. Segundo líderes 
do centrão envolvidos 
nas conversas, Valdemar 
Costa Neto, presidente do 
PL, deu a palavra a Lira 
que dará respaldo a uma 
nova candidatura para ele 
tentar se manter por mais 
dois anos na presidência 
da Casa. Os cálculos 
feitos por ambas as siglas 
preveem que o PL poderá 
eleger a maior bancada da 
Câmara em 2022.

lher como candidata a vi-
ce-presidente.

O governador de São 
Paulo venceu as prévias 
presidenciais do PSDB no 
sábado (27), por 54% con-
tra 44,7% de Leite.

JUNTOS
Doria afirmou que logo 

antes da entrevista, estava 
falando ao telefone com 
Leite, a quem elogiou 
como “brilhante, compe-
tente e dedicado”. “Todos 
nós estaremos juntos a 
partir de agora”, disse.

O governador afirmou 
ter combinado uma con-
versa com Leite quando 
voltar dos EUA e disse ter 
sido um equívoco a notí-
cia de que teria convida-

do Leite para coordenar 
sua campanha à Presi-
dência da República.

No domingo (29), Doria 
afirmou à Folha de S.Pau-
lo ter convidado Leite 
para integrar o comando 
de sua campanha, “em 
uma posição de protago-
nismo”. Leite, no entan-
to, afirmou à reportagem 
que não se vê numa po-
sição de coordenação da 
campanha presidencial 
de Doria.

“Permaneço no PSDB, 
mas não me vejo coorde-
nando uma campanha 
presidencial, pois serei go-
vernador até o último dia 
do meu mandato e não 
imagino poder coordenar 
algo desta dimensão na-

cional estando focado nos 
problemas e soluções do 
meu estado”, disse.

Reforçando a avaliação 
de aliados do gaúcho de 
que a união em torno de 
Doria é tarefa muito di-
fícil, Leite fez questão de 
marcar sua distância do 
governador paulista.

“Além disso, penso que 
deve haver uma sinergia 
entre candidato e coorde-
nador que seja maior do 
que o simples fato de es-
tarem no mesmo partido. 
Imagino que o governa-
dor Doria busque alguém 
afinado com sua forma 
de pensar e fazer política, 
para além de uma visão 
meramente partidária”, 
completou.
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Uma trava legal está fazendo com que segurados 
do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 
que buscaram a Justiça para conseguir benefícios 
por incapacidade, como auxílio-doença 
ou aposentadoria por invalidez, sigam sem 
resposta para seus pedidos. O motivo é a falta de 
pagamento das perícias médicas judiciais, o que 
faz com que processos estejam suspensos em 
todo o país. De acordo com a lei 13.876, de 2019, 
o pagamento das perícias médicas judiciais em 
processos de benefícios por incapacidade nos 
quais o INSS é parte deveria ser feito pelo Poder 
Executivo por até dois anos, ou seja, até 2021. O 
prazo venceu em setembro e, desde então, não 
está ocorrendo pagamento dos médicos para que 
exames periciais sejam feitos.

O Enem 2021, realizado nos dias 21 e 28 deste 
mês, registrou 29,9% de faltosos. Dos 3,1 
milhões de inscritos esperados, 930 mil não 
compareceram ao exame. Fizeram de fato o 
Enem 2.179.559 pessoas. É o menor número 
de participantes desde 2004, quando a prova 
funcionava apenas como uma avaliação. Dessa 
forma, este foi o menor número de inscritos 
desde que o Enem é usado como acesso ao ensino 
superior. A partir de 2005 o exame passou a ser 
usado para o ProUni (Programa Universidade 
para Todos) e, em 2009, ganhou o formato 
atual e tornou-se vestibular para a maioria 
das universidades federais. O gabarito oficial 
das provas deve ser divulgado até quarta-feira 
(1º). Já os resultados dos participantes estarão 
disponíveis em 11 fevereiro de 2022. Os dados 
foram divulgados na tarde desta segunda-feira.

A partir da meia-noite desta terça-feira (30), 
a monarquia britânica vai diminuir. A ilha 
caribenha de Barbados removerá a rainha 
Elizabeth 2ª do cargo de chefe de Estado e se 
tornará uma república, passando a ter uma 
outra mulher, a ex-juíza Sandra Mason, 72, 
como presidente do país. A transição é fruto 
das manifestações após a morte do afro-
americano George Floyd por um policial branco 
em Minneapolis, em maio de 2020. Os grandes 
atos em várias cidades nos EUA desencadearam 
discussões na ilha, levantando contextos 
históricos da escravidão na região. Há 400 anos, 
navios ingleses ancoraram em Barbados. 

Governo deixa de pagar perícias do INSS 
e processos na Justiça estão parados

Com 30% de faltas, Enem tem o menor 
número de participantes desde 2004

Barbados se prepara para virar república, 
e monarquia britânica vai ficar menor

GIRO

Arquivo / TodoDia Imagem

INSS | Médicos pararam de receber em setembro

Projeto de resolução busca atender decisão do STF que barrou emendas 

Câmara aprova teto para verba 
política, mas sem transparência

A Câmara dos Depu-
tados aprovou nesta 
segunda-feira (29) um 
projeto de resolução do 
Congresso Nacional que 
busca atender a decisão 
do STF (Supremo Tribu-
nal Federal), a respeito 
das emendas de relator. 

No entanto, o texto 
ainda manteve o con-
trole da distribuição das 
emendas na cúpula do 
Congresso e também re-
forçou que as medidas 
de transparência valem 
apenas daqui para fren-
te – ou seja, mantém se-
cretos os parlamentares 
que indicaram as cha-
madas emendas RP9 em 
2020 e 2021.

O relator da proposta, 
senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), incluiu em seu 
relatório um item para 
tentar limitar o volume 
das polêmicas emendas 
de relator. Ela estabelece 
que o valor máximo das 
emendas de relator será 
o total das emendas de 
bancada e individuais 
impositivas.

A proposta orçamen-
tária encaminhada ao 
Congresso prevê R$ 5,7 
bilhões para as emendas 
de bancada e R$ 10, 5 bi-
lhões para as emendas 
individuais. O texto foi 
aprovado pelos deputa-
dos federais por 268 sim 

votos, 31 votos não e uma 
abstenção. Agora o proje-
to de resolução será ana-
lisado pelo Senado, em 
sessão ainda nesta tarde.

O projeto de resolu-
ção é uma das apostas 
da cúpula do Congresso, 
para tentar reverter deci-
são do STF que barrou as 
emendas de relator.

Com exceção do teto 
incluído pelo relator, o 
texto aprovado é basi-
camente a proposta que 
circulou entre líderes 
da Câmara nas últimas 
semanas e que era capi-
taneada pelo presidente 
da Casa, deputado Ar-

thur Lira (PP-AL).
Na mesma linha do ato 

conjunto das mesas do 
Senado e da Câmara dos 
Deputados, publicado 
na quinta-feira da sema-
na passada, o projeto de 
resolução aprovado es-
tabelece novos critérios 
de transparência para as 
emendas.

No entanto, novamen-
te, parlamentares apon-
tam que não atende a 
decisão da ministra Rosa 
Weber, depois confirma-
da pelo plenário do Su-
premo Tribunal Federal. 
Isso porque estabelece 
que as medidas de trans-

parência passarão a valor 
apenas a partir da edição 
do projeto de resolução 
do Congresso Nacional 
- desconsiderando a dis-
tribuição de emendas 
dos últimos dois anos.

A proposta aprovada 
pelos deputados tam-
bém não muda em ne-
nhum ponto o atual 
poder do governo e da 
cúpula do Congresso 
Nacional de privilegiar 
determinados deputa-
dos em detrimento de 
outros, nem de patroci-
nar repasses em perío-
dos de votação de gran-
de interesse do governo.

LEGISLATIVO

RENATO MACHADO
FOLHAPRESS

Marina Ramos / Câmara dos Deputados

EM DISCUSSÃO | Sessão da Câmara dos Deputados debateu e votou projeto ontem

EM SÃO PAULO

Protesto contra governo tem cartazes ‘NaufraGuedes’
Um grande cartaz de 4 

metros de altura por 12 
metros de comprimen-
to foi colado na Avenida 
Faria Lima, coração fi-
nanceiro de São Paulo, 
com a expressão “Nau-
fraGuedes” ladeada pelas 
imagens do ministro da 
Economia, Paulo Gue-
des, e do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

A intervenção urbana 
aponta para a deterio-
ração da economia bra-
sileira sob a batuta de 
Guedes, apontado como 
principal fiador da can-
didatura de Bolsonaro 
e, portanto, como fator 
decisivo para sua vitória 
nas eleições de 2018.

Apoiado inicialmente 
em um discurso refor-
mista e de austeridade 

fiscal, Guedes não con-
seguiu emplacar refor-
mas importantes em 
sua agenda, como a tri-
butária e a administrati-
va. O ministro, formado 
na escola de economis-
tas de Chicago durante 
o auge das ideias neo-
liberais, agora se presta 

ao papel de artífice do 
furo no teto dos gastos, 
medida que já chamou 
de politicamente opor-
tunista, mas tecnica-
mente defensável.

Durante a gestão de 
Guedes na Economia, a 
inflação ultrapassou os 
10%, a taxa de desempre-

go chegou a 13% e o dó-
lar bateu a marca dos R$ 
5,60. Além disso, a dívida 
líquida aumentou a qua-
se 60% do PIB (Produto 
Interno Bruto) e o inves-
timento público caiu.

A ação é de um peque-
no grupo de designers e 
comunicadores que as-
sume já ter feito outras 
intervenções na cidade 
e que se diz apartidário 
e sem relação com ne-
nhum movimento social 
específico.

O cartaz amarelo com 
letras em preto segue 
o modelo de outras in-
tervenções realizadas 
no mesmo endereço e 
que também tiveram o 
ministro da Economia 
como alvo.

                                   | FOLHAPRESS

Danilo Verpa / Folhapress

AÇÃO | Cartaz afixado na Av. Faria Lima, em São Paulo



CULTURA / j o r n a l to d o d i a

10Terça, 30 de Novembro de 2021

SÉRIE | Produção aborda a infância de Santos Dumonte em paralelo à fase em que o inventor entrou para a história ao ser  primeiro a voar

Santos Dumont, conhecido como 
Pai da Aviação, tem trajetória 
contada em série da HBO MaxO gênio das asas

HISTÓRIA

 “Alberto Santos Du-
mont é um herói, um 
ícone, um gênio, um 
inventor, um pioneiro, 
enfim, um grande hu-
manista”. É com esses 
predicados que João 
Pedro Zappa descreve o 
personagem real que ele 
interpreta na série “San-
tos Dumont”, que es-
treou este mês na HBO 
Max, quando se com-
pletou 115 anos do his-
tórico voo do brasileiro 
com o 14 Bis, em Paris, 
na França, em 1906.

“Por mais que se saiba 
quem é Santos Dumont, 
que todo mundo saiba 
que ele inventou o avião, 
pelo menos aqui no Bra-
sil sua história pessoal é 
desconhecida. O que sa-
bemos sobre a vida dele 
e como ele era é muito 
raro. Por isso foi uma su-
peroportunidade de es-
tudar essa personalida-
de única, muito à frente 
do seu tempo, de família 
abolicionista, que falava 
várias línguas e tinha um 
intelecto bem trabalha-
do”, afirma.

O ator diz que foi o 
personagem mais com-
plexo que ele já encarou. 
“Ele é muito enigmático. 
Li todos os livros que ele 
escreveu, então foi bom 
para entender melhor.”

A série aborda a infân-
cia de Santos Dumont 
(1873-1932) em uma 
fazenda em Ribeirão 
Preto, no interior de São 
Paulo, onde sua família 

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Fotos: Divulgação

Série foi gravada na França e em francês para ser fiel à história
A maior parte da série 

se passa na França, por-
tanto, todos conversam 
na língua local. Mas João 
Pedro Zappa admite que 
não dominava o idioma. 
“Decidimos fazer tudo 
em francês para ficar 
mais fiel e atrelada à his-
tória, mas eu não sabia 
falar francês.”

O ator conta que es-
tudou intensamente no 
Brasil por cinco meses 
e, antes disso, ficou duas 
semanas em Cannes 
para o festival com o 
filme “Gabriel e a Mon-
tanha”, onde praticou o 
idioma.

“Antes de ir para a 
França no festival, eu fiz 
o teste para Santos Du-
mont. Então, estava mais 
ligado na língua porque 

tinha esse interesse. Em 
duas semanas, já fazia 
pedidos nos restauran-
tes e pedia informações 
na rua ou para comprar 
bilhete de trem.”

Ele conta que o ator 
belga Thierry Tremou-
roux, que de forma bri-
lhante interpreta o me-
cânico Albert Chapin, o 
ajudava a corrigir seus 
deslizes na língua. “Às 
vezes eu dizia minha fala 
e quando o outro ator 
respondia, eu não en-
tendia. E eu fiquei ner-
voso, porque queria en-
tender tudo. E o Thierry 
também me ajudou 
muito com o sotaque”

Zappa diz ainda que 
Santos Dumont era tão 
genial que o 14 Bis e o 
Demoiselle (modelo 

criado pelo aviador bra-
sileiro que mais se as-
semelha aos aviões de 
hoje) queriam ganhar 
voo em suas mãos du-
rante as gravações.

 Zappa fala que Santos 
Dumont era um grande 
brasileiro, que pensava 
na humanidade acima 
do dinheiro ou ganância. 
“Ele sempre foi muito 
rico, tanto que ele abria 
sua patentes ao público, 
abria suas patentes para 
a humanidade. Quan-
do seus experimentos 
davam certo, eram pu-
blicados nos jornais no 
dia seguinte. Ao contrá-
rio dos irmãos Wright. E 
Santos Dumont nunca 
falou que voou primeiro, 
ele nunca teve essa vai-
dade.”                | FOLHAPRESSSANTOS DUMONT | Personagens conversam em francês para ficar atrelados à história

Alberto Santos Dumont era 
um herói, um ícone, um gênio, um 
inventor, um pioneiro, enfim, um grande 
humanista

JOÃO PEDRO ZAPPA
ator que interpreta o Pai da Aviação

de posses trabalhava 
com café. Seu pai, Hen-
rique Dumont, é consi-
derado o primeiro rei do 

café do Brasil. E o futuro 
aviador já demonstrava 
inteligência para mecâ-
nica com locomotivas.

Em paralelo, a trama 
também foca na fase do 
grande inventor em Pa-
ris, onde o Petit Santos, 
como era conhecido por 
sua estatura baixa, de-
colou para a história ao 
ser o primeiro no mun-
do a voar com um “mais 
pesado que o ar” por 
meios próprios, deno-
minado 14 Bis, além de 
suas contribuições para 
a navegação aérea com 
balões e os dirigíveis.

Zappa lembra que 
Santos Dumont foi a 
primeira celebridade 
internacional do Brasil. 

“Tudo que ele fazia ou 
vestia, virava moda”, diz 
Zappa.

O ator lembra algu-
mas das invenções de 
Santos Dumont. “A por-
ta de correr, que ele 
criou para os hangares 
de seus balões; o chu-
veiro com água quente 
e fria; o delivery, já que 
a casa que ele construiu 
em Petrópolis não tinha 
cozinha e ele ligava para 
um hotel perto para pe-
dir comida. Tudo que 
ele criava era pelo bem 
da humanidade.”

Zappa também refor-

ça que “ninguém dis-
cute que ele criou os 
dirigíveis”. “Ele já estava 
nos ares muito antes dos 
irmãos Wright”, afirma o 
ator, em referência aos 
americanos, considera-
dos no mundo como os 
pais da aviação.

A série, ainda, mos-
tra bem como Santos 
Dumont sofria certo 
preconceito por ser 
brasileiro, apesar de ter 
dupla nacionalidade. 
Os franceses queriam 
que um conterrâneo 
fosse o grande pioneiro 
dos ares.
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TV Tudo

Reencontro
O americano Albert Lewi-

tinn foi quem lançou Marcia 
Goldschmidt na televisão, 
inclusive trouxe para o Brasil 
os seus primeiros modelos 
de programa.

Agora, os dois morando 
na Europa, ela em Portugal 
e ele na Espanha, articulam 
a realização de um trabalho 
para o streaming.

Troca de comando
João Kleber e Rafael Pala-

dia não são mais os diretores 
do “Encrenca”, da Rede TV!.

Julio Picone, ex-MTV, on-
tem, 11h da manhã, assumiu 
no lugar deles.

Nada muda
A jornalista Marina Ma-

chado acaba de renovar seu 
contrato com a TV Brasil.

Isso significa a sua conti-
nuidade à frente do “Sem 
Censura”, no ar todas as 
segundas-feiras.

Tem essa
Entre as novidades que 

a Band prepara para o ano 
que vem, está confirmada 
a inclusão de um projeto de 
humor semanal.

Leandro Hassum aparece 
entre os nomes cotados.

Falando isso
Nesta próxima sexta, o 

programa “LOL: Se Rir Já 
Era”, da Amazon Prime, já 
será disponibilizado.

Nos primeiros episódios 
liberados para a imprensa, 
chama atenção a química 
e parceria entre Tom Caval-
cante e Clarice Falcão.

Menos ele
O SBT aproveitou o jogo 

do último sábado, a au-
diência lá em cima, para 
lançar a sua mensagem de 
final de ano.

Participação de todo o 
elenco principal da casa, 
menos um. Silvio Santos fi-
cou de fora.

 

Troféu Paulo 
Gustavo

Levará o nome de Paulo 
Gustavo o troféu na cate-
goria Humor do Melhores 
do Ano, do “Domingão com 
Huck”.

Fábio Porchat, Marcelo 
Adnet e Tatá Werneck dis-
putam o prêmio. A decisão 
é por voto popular. Exibição 
no dia 2 de janeiro.

Bate – Rebate
· Pedro Bial entra nas 

gravações finais desta 
temporada do “Conversa 
com Bial”...

· ...O último programa vai 
ao ar no dia 17 de dezembro...

· ...E no dia 20, após o 
“Jornal da Globo”, estreia a 
oitava temporada do “Vai 
Que Cola”.

· A exemplo das externas 
no Mato Grosso do Sul, as 
gravações de “Pantanal” 
também estão aceleradas 
nos estúdios da Globo, no 
Rio.

· O “Jornal da Record” exi-
be a série “Infância Perdida”, 
que traça um panorama da 
situação das crianças em 
situação de vulnerabilidade 
social no Brasil.

· Andrea Avancini fará a 
personagem Eloá em “Reis”, 
próxima produção bíblica da 
Record.

· Camila Queiroz não quis 
comentar as declarações 
do diretor de Entreteni-
mento da Globo, Ricardo 
Waddington...

· ...Entre outras obser-
vações, Waddington con-

firmou que a atriz exigiu 
aprovar campanhas pu-
blicitárias de lançamento 
de uma eventual terceira 
temporada de “Verdades 
Secretas”.

· Miguel Arcanjo Prado 
realiza a terceira edição do 
Prêmio Arcanjo de Cultura, 
dia 8, no Theatro Municipal 
de SP.

· Tadeu Schmidt começou 
segunda, oficialmente, a 
trabalhar com a equipe do 
“BBB 22”. O reality estreia 
em 17 de janeiro.

C´est fini
Atualmente em reprise no 

Comedy Central, o progra-
ma “Trampo Zika” poderá 
ganhar uma outra leva de 
episódios inéditos.

Lucas “Selfie” Maciel já 
tem essa nova temporada 
desenhada, faltando, po-
rém, definir o veículo de exi-
bição. Neste projeto, Lucas 
encara sempre uma rotina 
de trabalho diferente, seja 
na cidade, na roça...

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Cinema
Brendha Haddad acaba de filmar em Maragogi “Sa-

raLiaeLeia - o filme”, com direção de Hsu Chien, que  
conta a história de três amigas, desempregadas na 
pandemia, que têm a oportunidade de trabalhar em 
um local paradisíaco.

Também estão no elenco, Danielle Winits, Mônica Car-
valho, Michele Muniz, Luiza Tomé, Henri Castelli, Thaissa 
Carvalho e Jennifer Setti.

Divulgação

Brendha Haddad

NA TELONA

Com a proximidade 
da estreia de “Homem-
-Aranha: Sem Volta Para 
Casa”, muitos fãs do 
herói começaram a se 
preocupar: seria esse o 
último ato do persona-
gem no Universo Cine-
matográfico da Marvel, 
que iniciou a sua nova 
fase neste ano? A Sony, 
coprodutora dos filmes, 
tratou de tranquilizar o 
público e garantir, pelo 
menos, mais 3 filmes do 

Amigão da Vizinhança.
A informação foi dada 

por Amy Pascal, produ-
tora dos filmes do Ho-
mem-Aranha pela Sony. 
Questionada sobre o fu-
turo do personagem, ela 
afirmou: “Estamos nos 
preparando para fazer 
o próximo filme do Ho-
mem-Aranha com Tom 
Holland e a Marvel. Es-
tivemos pensando nisso 
como três filmes e ago-
ra vamos passar para os 
próximos três”, disse.

Há uma grande ex-
pectativa para “Sem 

Volta Para Casa”, a nova 
aventura do aracnídeo, 
pois é neste filme que se 
abrem as possibilidades 
do multiverso, abrindo o 
leque de novas histórias 
no futuro. O filme chega 
aos cinemas no dia 16 de 
dezembro. Os ingressos 
começaram a ser vendi-
dos nesta segunda-feira 
(29).

No filme, o herói é des-
mascarado e não é mais 
capaz de separar sua 
vida normal como Peter 
Parker dos altos riscos de 
ser um super-herói. 

Coprodutora tranquiliza fãs que estavam preocupados 
com o fim das aventuras do super-herói no cinema

Sony confirma mais 
três novos filmes do
Homem-Aranha

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

SEM VOLTA PRA CASA | Produção mais recente estreia no próximo dia 16 de dezembro 
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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  
Há assuntos que preci-
sam ser postos sobre a 
mesa e discutidos com 

franqueza, e isso significa que você 
precisa abrir seu coração e ouvidos 
para prestar atenção às reclamações 
que lhe são endereçadas. Será bom 
para todos.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Ainda que sua alma este-
ja coberta de obrigações 
que não têm sentido 

nem significado, mesmo assim será 
melhor completar as tarefas se 
queixando o menos possível para, só 
depois, fazer os ajustes pertinentes.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Às vezes acontece que 
a melhor maneira de se 
divertir e passar bons 

momentos é encontrada enquanto 
as tarefas obrigatórias estão sendo 
processadas. Por isso, não lute contra 
as obrigações, elas não são inimigas.
 

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Faça aquilo que seja 
obrigatório, para depois 
sobrar tempo e você 

se dedicar ao desejável. Obrigações 
e desejos raramente convergem, e 
não será neste momento que essa 
combinação mágica irá acontecer. 
Duas coisas.  

LEÃO | 22/7 a 22/8
Há conversas que preci-
sam acontecer, gostan-
do ou não você delas, e 

independentemente do esforço que 
você fizer para as evitar. Melhor as 
encarar o quanto antes, para que a 
procrastinação não complique sem 
necessidade.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Ninguém poderá tirar 
de você o que seja do 
seu merecimento, mas 

várias pessoas poderiam atrapalhar 
bastante o caminho. Tenha em 
mente que o mundo não funciona de 
acordo às regras de justiça e harmonia 
desejadas.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Organize as tarefas e 
comece por aquelas que 
sua alma tenha antipatia, 

porque isso fará você ansiar por dar 
conta o mais rapidamente possível 
e, assim, seu tempo ficará livre para 
outras coisas mais interessantes.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Entre fazer o que deseja 
ou o que a obrigação 

manda, tenha em mente descobrir 
o que seria mais correto, porque da 
correção surgirão novas perspectivas 
sobre a mesma situação. Isso é o que 
precisa, novas perspectivas.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Lidar com certas pes-
soas não é o melhor dos 

mundos, porém, neste momento não 
seria propício você mexer demais no 
cenário, mas se acomodar da melhor 
maneira possível até encontrar uma 
forma de mudar tudo.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
A única maneira de 
perceber o que seria 

melhor fazer é suspender os dilemas 
e se lançar à ação, porque enquanto 
a obra estiver em andamento sobrará 
tempo e espaço para ir fazendo os 
ajustes necessários.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Às vezes dá vontade de 
criticar e dar sermão em 
algumas pessoas, mas 

isso não resulta nunca numa situação 
positiva para ninguém. Dar sermão 
é um prazer em si mesmo, com ares 
de moralismo, sempre empoleirado 
na razão.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Fazer por obrigação não 
é o mesmo que fazer 
por gosto, mas as duas 

situações continuarão se alternando 
e convivendo no seu dia a dia. Por isso, 
será melhor não preferir nenhuma, 
mas se dedicar a viver de acordo.

oscar@quiroga.net
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Técnico tem contrato até 2022, mas já avisou que vai pensar sobre a sua continuidade no comando do time

Saída de Abel preocupa Palmeiras
DÚVIDA

Abel Ferreira tem con-
trato com o Palmeiras até 
2022, mas já deixou claro 
interna e externamente 
que vai pensar sobre a sua 
continuidade no clube. O 
grande problema para o 
português nem é uma va-
lorização financeira após 
o bicampeonato consecu-
tivo da Libertadores. O que 
irrita o técnico é a organi-
zação do futebol brasileiro.

Logo após o título, o téc-
nico conversou com diri-
gentes e conselheiros do 
clube e reclamou bastante 
do fato de o Brasil não se 
preocupar com a melho-
ra do seu futebol. Mesmo 
após o título, o tom de Abel 
nas palavras deixou quem 
está no comando do time 
bastante preocupado, uma 
vez que a mudança estru-
tural não depende unica-
mente da equipe de Pales-
tra Itália.

“Vocês não são penta-
campeões. Vocês foram 
pentacampeões. E se não 
mudarem nunca mais vão 
ganhar nada”, repetiu o 
técnico para mais de uma 
pessoa ainda no Uruguai 
após a vitória em cima do 
Flamengo. Na coletiva, ele 
disse que o futebol brasi-
leiro não é saudável.

Além do calendário, que 

DANILO LAVIERI
FOLHAPRESS

Cesar Greco/Palmeiras

ALÔ | A organização do futebol brasileiro irrita Abel Ferreira e pode motivar sua saída

Rivais no Mundial
O Palmeiras pode ter 

um mexicano mais uma 
vez em seu caminho 
para a final do Mundial 
de Clubes. Em sorteio 
realizado nesta segun-
da-feira (29), a equipe 
brasileira vai enfrentar, 
na semifinal, o vence-
dor do confronto entre 
Al Ahly (EGI) e Monter-
rey (MEX) na edição de 
2021 da competição.

Tanto o campeão da 
Libertadores quanto o 
da Champions League 
estreiam apenas nessa 
fase do torneio. O Chel-
sea (ING) vai pegar o Al 
Hilal, da Arábia Saudita, 
ou quem passar pelo 
confronto entre Al Jazi-
ra, dos Emirados Ára-
bes, e Auckland, da Aus-
trália. Este é o jogo que 
abre o torneio.

Na temporada passa-
da, o Palmeiras fez a se-
mifinal contra o Tigres, 
também do México. Foi 
derrotado por 1 a 0. Na 
disputa do 3º lugar, per-
deu para o mesmo Al 
Ahly, que pode ser rival 
agora. Após empate em 
0 a 0, caiu nos pênaltis.

O time alviverde se 
classificou para buscar 
o primeiro Mundial de 
sua história ao vencer 
a Libertadores pela 3ª 
vez, a segunda de for-
ma consecutiva. No 
sábado (27), bateu o 
Flamengo por 2 a 1, em 
Montevidéu.

A Fifa também anun-
ciou nesta segunda-
-feira que torneio será 
disputado de 3 a 12 de 
fevereiro, nos Emirados 
Árabes.          | FOLHAPRESS

Divulgação

CAMPEÃO DE TIRO ESPORTIVO | Artur Fortunato e o treinador e avô Athos Pisoni

ficou ainda pior por conta 
da pandemia, o técnico e 
sua comissão se assustam 
com as dificuldades de 
disputar um Campeonato 
Brasileiro com longas via-
gens por conta do tama-
nho do país, o que dificulta 
bastante o descanso dos 
atletas -três dias depois 
da final em Montevidéu, 

o time alviverde já visita o 
Cuiabá na Arena Pantanal, 
na capital mato-grossen-
se, às 22h desta terça-feira 
(30).

Ainda há duras críticas 
a outros fatores, como o 
gramado de estádios como 
o Maracanã e o Castelão e, 
claro, a arbitragem.

Leila Pereira vai suce-

der Maurício Galiotte e já 
manifestou o interesse em 
continuar com o portu-
guês. Ela sabe dos pedidos 
dele para reforçar a equipe 
e deve ter mais condições 
de ir ao mercado em rela-
ção a seu antecessor, es-
pecialmente pelo time ter 
sido campeão da Liberta-
dores sem ter gastado mui-

to de 2020 para 2021.
A atual diretoria tam-

bém considera bastante 
viável aumentar o salário 
de Abel como forma de re-
compensar o excelente tra-
balho uma vez que ele está 
longe de ser o que mais ga-
nha na comparação com 
os últimos técnicos que es-
tiveram no Palmeiras. Pro-

postas de mercado perifé-
rico também não animam 
o comandante. O portu-
guês irá ganhar folga con-
tra o Cuiabá, assim como a 
maior parte dos atletas que 
participaram da conquista 
da Libertadores. Sua co-
missão técnica irá coman-
dar no duelo uma equipe 
alternativa.

TIRO ESPORTIVO

Americanense fica em 1º 
na final da etapa Excelência

O americanense Artur 
Fortunato, de 24 anos, 
conquistou o primeiro 
lugar da última e oitava 
Etapa de Excelência do 
Campeonato Brasileiro 
de Tiro Esportivo na mo-
dalidade Fossa Olímpi-
ca, em prova disputada 
domingo (28) no Centro 
Olímpico, no Rio. Parti-
ciparam dessa etapa 102 
atiradores do todo o país.

Com o resultado, na 
somatória geral, Artur 
ocupa o segundo lugar 
no ranking nacional de 
atiradores, atrás de Emil-
son Menarim, da cidade 
de Castro, no Paraná, e 
seguido por Jaison San-
tim, de Chapecó, Santa 
Catarina, em terceiro. 
“Eu nasci em um meio 
competitivo, de esporte 
de alto-rendimento, sem-

pre batalhei muito. Essa 
ascensão é fruto de muito 
trabalho, que temos feito 
há alguns anos. Agora, 
chegou a hora de colher 
os frutos”, disse Artur.

Treinado pelo avô 
Athos Pisoni, multicam-
peão internacional e tri-

medalhista pan-ameri-
cano em tiro esportivo, 
o maior objetivo do ati-
rador é conquistar uma 
vaga para representar o 
Brasil na Olimpíada de 
2024, em Paris.

Segundo Pisoni, o vi-
ce-presidente da Con-
federação Brasileira de 

Tiro Esportivo (CBTE), 
Marcos Gonzalez, já ofe-
receu apoio para o atira-
dor representar o Brasil 
nas competições da mo-
dalidade no próximo ano 
como um preparo para os 
Jogos Olímpicos.

“Meu objetivo máxi-
mo é estar em Paris em 
2024. Temos esse objetivo 
e a gente mira e faz tudo 
para chegar. Mas faço 
tudo estruturado para a 
conquista de bons resul-
tados. Se tudo corre bem, 
conseguimos os resulta-
dos para a vaga em Paris”, 
afirmou o atleta.

E se final do ano é tem-
po de descanso para mui-
tos, não é o caso de Artur 
e Pisoni. O atirador se 
impôs um novo desafio. 
“Vamos aproveitar essa 
temporada até as próxi-
mas provas do ano que 
vem para treinar outra 
modalidade. Agora vou 

DA REDAÇÃO
AMERICANA

me dedicar a treinar a 
modalidade que meu avô 
competia, Skeet. É dife-
rente nas técnicas, mas 
tem os mesmos funda-
mentos”, disse.

E o treinador não pou-
pa elogio e incentivo. 
“Artur é fácil de treinar, 
ele é um atleta forma-
do, e sempre se prepa-
rou física e psicologica-

mente, com dedicação 
e treino diário. Ele assi-
mila fácil e todos os en-
sinamentos se instalam 
nele muito rapidamen-
te”, diz o avô-treinador. 

Artur Fortunato 
é o segundo no 

ranking nacional da 
modalidade
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Sexta-feira (26/10)       
19h – Bahia 3 x 1 Grêmio

Sábado (27/11)
19h30 – Bragantino 1 x 1 América
21h30 – São Paulo 2 x 0 Sport

Domingo (28/11)
16h – Corinthians 1 x 0 Athletico-PR
16h – Atkético-MG 2 x 1 Fluminense

19h – Internacional 1 x 1 Santos

Hoje (30/11)
20h – Flamengo x Grêmio
22h – Cuiabá x Palmeiras

Sexta-feira (3/12)
20h – Chapecoense x Atlético-GO
21h – Fortaleza x Juventude

36 • 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 78 35 24 57 32
Flamengo 67 34 20 66 35
Palmeiras 59 35 18 54 12
Corinthians 56 36 15 39 5
Bragantino 53 35 13 51 10
Fortaleza 52 35 15 41 -2
Fluminense 51 36 14 35 -1
Ceará 49 35 11 38 3
Internacional 48 36 12 43 4
América-MG 46 35 11 36 -1
Santos 46 36 11 33 -6
São Paulo 45 35 10 28 -5
Atlético-GO 44 35 10 28 -7
Cuiabá 43 34 9 31 -1
Athletico-PR 42 35 12 39 -5
Bahia 40 35 10 37 -9
Juventude 40 34 9 33 -7
Grêmio 36 35 10 36 -11
Sport 33 35 8 21 -14
Chapecoense 15 34 1 27 -32

Divulgação

DISPUTA | Pilotos da F4 durante a final que teve emoção e pegas acirrados em Paulínia

KART

Emoção marca final da F-Racers
A Copa F-Racers de Kart 

chegou ao final no último 
sábado (27/11), marcada 
por muita emoção e gran-
des disputas nas etapas 9 
e 10, que fecharam a tem-
porada 2021.

Na categoria Mirim, 
o grande campeão foi o 
piloto José Henrique e o 
vice-campeão foi Pietro 
Belizário. Na Cadete, Eli 
Peres Steinbruch foi o 
campeão e Vinícius Ga-
briel ficou com o vice-
-campeonato. O piloto 
Thomaz Belizário foi o 
vencedor na F4 Jr e Pedro 
Valentim foi o vice.

Na F4 o grande cam-
peão da categoria Gra-
duados foi o piloto Fre-
derico Bueno e Ryan 
Nishioka foi o vice-cam-
peão. Na Sprinter, o ven-
cedor foi o piloto Herlan 
Conti, com Bruno Cagliari 
como vice. William Fadul 

foi o campeão na Sênior, 
seguido do vice-campeão, 
Maurício Guzzo. Por fim, 
na categoria Super Sênior, 
Marcelo Dias foi o cam-
peão e Paulo Rosa o vice.

Já na 125cc, Thomas 
Faé foi o campeão na 
categoria Sênior e o vi-
ce-campeonato ficou 
com Rafael Pastorello. 
Na Sprinter, o campeão 

foi o piloto Kaio Dias. Já 
na Super Sênior Master, 
Antonio Jorge Neto foi o 
campeão e Marcelo Inco-
tela ficou com o vice.

 | FOLHAPRESS

LIBERTADORES E SUL-AMERICANA

Santos tem chances 
de conquistar sonho

O Santos está mais 
tranquilo na reta final. 
Com 46 pontos e na 
11ª colocação, o Peixe 
está a seis pontos do 
Z-4 e pode sonhar com 
objetivos ainda maio-
res para salvar o ano. 
Para conseguir uma 
vaga na Sul-America-
na ou na Libertadores, 
o time comandado por 
Fábio Carille tem pela 
frente o Flamengo, no 
Maracanã, e o Cuiabá, 
na Vila Belmiro, nas 
duas últimas rodadas 
do Brasileirão. No pri-
meiro turno, o Santos 
perdeu para os dois ad-
versários.

Com seis pontos em 
disputa, o Santos pode 
terminar o Campeonato 
Brasileiro com 52. Hoje, 
quem tem 52 é o Forta-
leza, em sexto lugar.

Na tabela tual, o G-6, 
grupo que vai direto 
para a fase de grupos 
da Libertadores, é for-
mado por Atlético-MG, 
Flamengo, Palmeiras, 
Corinthians, Bragan-
tino e Fortaleza. As 
duas outras vagas para 
a pré-Libertadores es-
tão ocupadas por Flu-
minense (51 pontos) e 
Ceará (49 pontos e um 
jogo a menos).

Há, também, a chan-
ce de o Santos ficar com 
a Sul-Americana. Para 
isso, pode terminar até 
em 15º lugar, caso o 
Athletico-PR, já classifi-
cado para a Libertado-
res, continue na zona de 
classificação para a Sul-
-Americana. Atualmen-
te, o 15º é o Atlético-GO, 
com 41 e dois jogos a 
menos.             | DA REDAÇÃO

Éo 2º jogo seguido do Corinthians na Neo Química com incidente do tipo

Súmula relata invasão 
de torcedor na Arena

Uma invasão de campo 
de uma torcedora na Neo 
Química Arena consta da 
súmula da partida entre 
Corinthians e Athletico-
-PR, vencida pelos donos 
da casa por 1 a 0, no últi-
mo domingo. É o segun-
do jogo consecutivo do 
Timão na Arena com um 
incidente desse tipo. O 

episódio foi descrito no 
documento pelo árbitro 
mineiro Paulo César Za-
novelli da Silva.

“Após o término da 
partida, com a equipe de 
arbitragem no vestiário, 
fomos informados pelo 
delegado da partida, o 
senhor Marcus Mollo, 
que houve uma invasão 
de uma torcedora no 
campo”, diz trecho da sú-
mula, sem identificar o 
momento em que houve 
o ocorrido.

Segundo o Código Bra-
sileiro de Justiça Despor-
tiva(CBJD), “a compro-

CONTRA O ATHLETICO-PR

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

José Manoel Idalgo / Agência Corinthians

EM CAMPO | Jogadores comemoram a vitória sobre o Athletico-PR, no domingo

vação da identificação 
e detenção dos autores 
da desordem, invasão 
ou lançamento de obje-
tos, com apresentação 
à autoridade policial 
competente e registro 
de boletim de ocorrên-
cia contemporâneo ao 
evento, exime a entida-
de de responsabilidade.” 
Porém, de acordo com o 
árbitro Paulo César Za-

novelli, até o fechamen-
to da súmula não houve 
apresentação de boletim 
de ocorrência.

Quando a invasão não 
causa problemas mais 
graves, como foi o caso, o 
clube mandante pode ser 
penalizado com multa 
de multa R$ 100 a R$ 100 
mil.

No clássico contra o 
Santos, na semana pas-

sada, a invasão aconteceu 
durante a comemoração 
do segundo gol corintia-
no. Um torcedor chegou 
a abraçar Renato Augus-
to para fazer uma foto e, 
pouco depois, foi retirado 
de campo pelos homens 
da Polícia Militar.

O Timão faz o último 
jogo em casa em 2021 no 
domingo, quando encara 
o Grêmio, às 16h.

Ivan Storti/SantosFC

DUELOS |  Time de Carille pega Flamengo e Cuiabá

Episódio foi descrito 
pelo árbitro Paulo 
César Zanovelli da 

Silva
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Fellipe Lucena / saopaulofc

NO CT | Os jogadores Sara e Calleri durante treino do São Paulo, nesta segunda-feira

Reprodução/Instagram

LESÃO NO TORNOZELO | Neymar deixa o campo, no domingo, na maca e chorando

Reprodução/Twitter

O MELHOR | Messi recebeu o prêmio em Paris

ELENCO 

O elenco do São Pau-
lo se reapresentou nesta 
segunda-feira (29) no 
CT da Barra Funda. Os 
jogadores tiveram o do-
mingo de descanso após 
derrotar o Sport no sába-
do (27). Agora, o foco do 
grupo é no duelo contra 
o Grêmio, marcado para 
esta quinta-feira, às 20h, 
em Porto Alegre, pela 35ª 
rodada do Brasileirão.

Nas atividades, Luan 

treinou normalmente 
com os reservas da vitó-
ria de 2 a 0 sobre o Leão 
da Ilha. O volante, que 
não atua desde o co-
meço de outubro, vem 
se recuperando de uma 
lesão muscular na coxa 
esquerda e pode pintar 
entre os relacionados de 
Rogério Ceni pela pri-
meira vez desde que o 
técnico chegou.

Já Jonathan Calleri, 
que pediu para ser subs-
tituído pouco depois 
de abrir o placar contra 

Time retoma as atividades com foco 
na partida contra o Grêmio, na quinta

São Paulo 
treina após 
descanso

DA REDAÇÃO
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o Sport devido a dores 
na coxa, realizou um 
trabalho regenerativo, 
tanto em campo quanto 
no Reffis, assim como o 
restante dos titulares de 
sábado.

Antes de visitar o Grê-
mio, Rogério Ceni ainda 
terá mais dois dias de 

treinamentos para de-
finir a equipe que vai a 
campo. Apesar de já ter 
atingido os 45 pontos, 
número considerado 
ideal para fugir do re-
baixamento, o Tricolor 
deve usar força máxima 
no Sul.

No momento, o São 
Paulo ocupa a 12ª co-
locação do Brasileirão, 
com 45 pontos, cinco a 
mais que o Juventude, 
primeiro time dentro do 
Z4. Já o Tricolor Gaúcho 
está em 18º, com 36.

EM RECUPERAÇÃO

Neymar tem lesão e fica 
fora do PSG por 8 semanas

O Paris Saint-Germain 
informou nesta segun-
da-feira (29) que Neymar 
ficará de seis a oito sema-
nas em recuperação após 
sofrer uma dura falta no 
último domingo (28).

Segundo o clube, exa-
mes detectaram uma 
entorse no tornozelo es-
querdo do camisa 10, com 
lesão também em liga-
mentos do local.

O período inclui a par-
tida contra o Club Brugge, 
pela Champions League, 
marcada para o próximo 
dia 7, além de partidas 
pelo Campeonato Francês.

O brasileiro se machu-
cou na última partida da 
equipe francesa pelo cam-
peonato nacional, contra 
o St. Etienne, após receber 
uma entrada violenta de 
Yvann Maçon. O brasileiro 
deixou o campo carregado 
em uma maca, chorando.

“Bora recuperar. Infe-
lizmente esses contra-
tempos fazem parte da 
vida de uma atleta. Agora 
é o que tem, levantar a ca-
beça e vamos que vamos. 
Voltarei melhor e mais 
forte”, afirmou Neymar, 
nas redes sociais, depois 
da partida, mas ainda an-
tes do diagnóstico.

O PSG afirmou ainda 
que deve publicar um 

novo boletim médico, em 
72 horas, para informar 
sobre a evolução da recu-
peração de seu atleta.

Além do camisa 10, o 
PSG também tem na sua 
lista de lesionados Wij-
naldum, Ander Herrera e 
Draxler. Os dois primeiros 
devem voltar a campo em 
breve, mas o último segue 
sem previsão.

O atacante Mauro Icardi 
e o volante Marco Verrati, 
que perderam a partida 
contra o St. Etienne por 
estarem machucados, já 
estão recuperados. Agora 
é possível que retornem 
ao time no duelo desta 
quarta-feira (1º), contra o 
Nice, pelo Francês.

FOLHAPRESS
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PRÊMIO

Messi conquista a Bola 
de Ouro pela sétima vez

Lionel Messi, 34, ven-
ceu nesta segunda-feira 
(29) a sua sétima Bola 
de Ouro, prêmio dado 
pela revista francesa 
France Football ao jo-
gador eleito como o 
melhor da temporada 
2020/21. Premiado na 
cerimônia realizada no 
Théâtre du Chatelet, em 
Paris, na França, o cra-
que do PSG ampliou a 
vantagem sobre Cristia-
no Ronaldo, com quem 
ele rivaliza por prêmios 
individuais. O portu-
guês já recebeu 5 vezes 
o troféu - nesta votação 
ele foi o 6º colocado.

O polonês Robert Le-
wandowski, 33, foi o 
segundo colocado, en-
quanto o ítalo-brasileiro 
Jorginho, 29, foi o tercei-
ro na eleição.

A premiação da revis-
ta francesa foi criada em 
1956 e uma de suas das 
regras era eleger apenas 
jogadores europeus que 
atuassem na Europa. 
Essa regra seguiu até 
1995, quando a publi-
cação passou a incluir 
qualquer atleta que jo-
gasse no futebol euro-
peu. Só a partir de 2007 é 
o que os indicados pas-
saram a ser de qualquer 
parte do mundo.

FOLHAPRESS
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Em 2014, a France 
Football resolveu con-
templar craques do pas-
sado que não eram eu-
ropeus ou atuavam fora 
da Europa em um ato de 
reconhecimento, man-
tendo aqueles que já 
haviam sido premiados. 
Dessa forma, Pelé foi 
agraciado com sete Bo-
las de Ouro (1958, 1959, 
1960, 1961, 1963, 1965 
e 1970). Além do Rei 

do Futebol, Garrincha, 
(1962), Romário (1994) 
e os argentinos Mario 
Kempes (1978) e Diego 
Maradona (1986 e 1990) 
também foram premia-
dos após a revisão.

Em 2020, não houve 
entrega da premiação 
por causa da pandemia. 
A Bola de Ouro recebida 
nesta segunda é a 1ª de 
Messi com a camisa do 
Paris Saint-Germain.

Jogadores folgaram 
no domingo e nesta 

segunda fizeram 
regenerativo



Clube Centro
Visita Ilustre no 

O Lions Americana-Centro recebeu a visita oficial do governa-
dor do distrito LC3 para o ano 2021/2022. Os companheiros Ser-
gio Magri e Rosana estiveram presentes no clube para fazer uma 
visita oficial e apresentar as diretrizes e objetivos deste novo ano. 
O casal foi recebido pelos leoninos do Clube e leoninos convida-
dos da região também, como Nova Odessa e Sumaré. Excelente 
visita e muitas novidades estão por vir. Hoje trazemos alguns 
clicks de quem esteve por lá. Registramos aqui nosso carinho 
para com os lioninos de Americana e região.

Festa de Natal
E o Lions de Nova 

Odessa organiza no 
sábado, dia 11 de de-
zebro, das 8h30 às 12h, 
no hospital munici-
pal, mais uma edição 
da Campanha “Doe 
Sangue, Salve Vidas”. A 
ação continua sendo 
muito importante de-
vido à queda nos esto-
ques dos hemocentros, 
devido à pandemia 
da Covid-19. O Lions 
Clube tem parceria 
com o Hemocentro da 
Unicamp e a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Nova Odessa. Então, 
se você, leitor, puder, 
participe e doe!

Já o Lions 
Clube barbaren-
se vai ajudar na 
realização das 
“Festas de Na-
tal” da Creche 
Papa João Paulo 
II e das famílias 
assistidas pelo 
Centro Espírita 
Batuíra. Quem 
quiser con-
tribuir, umas 
das formas 
possíveis é com 
caixas de leite. 
Basta só entrar 
em contato com 
um dos Leões 
ou Domado-
ras barbarenses.

Doe Sangue com o Lions 

CL Rosana Magri, CL Soeli Denadai Bianco, Governador do distrito LC 3 Sérgio 
Luiz Magri, Presidente do Lions Clube Americana Centro  Antônio Luiz Bianco

Governador  Sérgio Luiz Magri, CL. Nivaldo Santa Chiara, 
CaL.Rosana, CaL. Maria Angela Rebuá ( Lions Sumaré) e 

CaL. Walkiria da Silva Marcello( Lions Nova Odessa)

Diretor social CL José Roberto 
Bueno e Diretora social CL 
Neusa Maria Pereira Bueno

Vereador Lucas Leoncine 
e Wanessa Reis Leoncine

Laerson Andia e Maibi Leni de Castro - 
Presidentes do Lions Clube SBO-CentroSilmara e Olair Dos Santos
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social@tododia.com.br 
/ j o r n a l to d o d i a @ m a u go d oy
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