
Em relatório feito por médicos e enviado à Vigilância estadual e à Promomotoria, que apura o caso em inquérito, 
Secretaria em Americana diz ser impossível estabelecer correlação entre óbitos e os aparelhos no hospital P5

Saúde descarta elo entre mortes e 
respiradores inadequados no HM

Designer morre
ao cair de cavalo

Barbarense de 23 anos é 
sepultada após acidente 

em haras de Paulínia
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CALOR SUFOCANTE | Região enfrentou nesta segunda-feira temperaturas acima de 38°C, com queda na taxa de umidade relativa do ar

Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

Quase 40°C
Termômetros em Americana e região passam 
de 38°C e umidade do ar cai a 16%  P3

‘Avô’ é preso
acusado de
estuprar criança
de 3 anos
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A Prefeitura divulgou ontem 
que o número de adolescen-
tes se vacinando contra Co-
vid-19 caiu nos últimos dias 
e fez um apelo para os pais 
“acreditarem na ciência”.

Suspensas em decorrên-
cia da pandemia, as cirurgias 
eletivas devem voltar ao ca-
lendário da rede de Saúde em 
Americana. Um estudo para 
isso foi iniciado ontem.

N.O já vê cair 
vacinação de 
adolescentes

Retomada 
de cirurgias 
é avaliada

Arquivo Apae 2021 / Divulgação

20 ANOS DE  ‘APAE SHOW’ | Uma exposição de fotos, instalada no Tivoli Shopping, celebra os 20 anos do 
“Apae Show”, evento da entidade de Santa Bárbara d’Oeste que promove a inclusão e mostra a capacidade e 
talento das pessoas com deficiência através da arte. Alunos, profissionais da Apae de Santa Bárbara e artistas 
convidados participam do espetáculo com apresentações de música, teatro e dança. P10
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Fonte: CPTEC | Unicamp

35°

21°
Predomínio 
de sol

CLIMA NA RMC

Se você 
não quer se 
vacinar, não 
incomode 
vindo

BILL DE BLASIO 
Prefeito de Nova York, ao se 
referir a Bolsonaro, que não se 
vacinou contra a Covid
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Gilberto Crisp
Faleceu ontem, aos 77 anos. Era casado com Cleide Aparecida 

Heleno Crisp. Será sepultado hoje, às 10h, no Cemitério da Paz. 
(Funerária Araújo-Orsola)

Marcelo Camargo / Agência Brasil

SECURA TOTAL | Pôr do sol em Brasília encerra mais um dia sem chuva na 
capital federal, como em várias regiões do país.

IMAGEM DO DIA

O Senhor Imponderável e suas surpresas Como se tornar um líder de 
excelência nos tempos atuais?

Por mais que o balão 
emotivo tente elevar às 
nuvens a taxa de polariza-
ção que a política costu-
ma estabelecer, principal-
mente em momentos de 
intensa divisão dos gru-
pos que seguram o cabo 
de guerra, o bom senso 
costuma se fazer presen-
te. É o que mostra recente 
pesquisa PoderData, que 
mostra mais da metade 
dos brasileiros aprovando 
a nota de recuo de Bolso-
naro das ameaças ao mi-
nistro Alexandre de Mo-
raes. Entre os apoiadores 
do presidente, esse índice 
de aprovação chega a 65%.

Como já se sabe, o presi-
dente é rejeitado e apoia-
do por 1/3 do eleitorado. A 
lógica recomendaria que 
a rejeição à carta de recuo 
fosse a mesma do índice 
de apoiadores. Mas os que 
a viram com bons olhos 
emprestam grande apoio, 
55%, indicando o posicio-
namento claro de que o 
eleitor, mesmo o embeve-
cido ou radical, consegue 
separar as partes do todo 
da política. Essa é a razão 
pela qual não se deve in-
serir o tabuleiro eleitoral 
de 2022 na seção de cartas 
já definidas. Nada está fe-
chado, nem mesmo a pos-
sibilidade de Bolsonaro vir 
a ser candidato à reeleição 
ou Lula, como opositor, 
levar a melhor.

Vivemos num mundo 
em rápidas transforma-
ções onde todos os seto-
res da sociedade são afe-
tados. As organizações, 
diante deste cenário, 
empregam recursos e es-
forços para atender as exi-
gências do mercado, no 
que diz respeito às ques-
tões da sustentabilidade, 
ambiental, social, gover-
nança, humanização do 
ambiente de trabalho e 
entregar os resultados 
para os acionistas. 

Neste ambiente cada 
vez mais desafiador, a li-
derança tem um papel 
fundamental para realizar 
um trabalho que permita 
à empresa atingir os seus 
objetivos e para isso o lí-
der precisa desenvolver 
um “modelo de gestão” 
bem estruturado. 

Antes de abordar o mo-
delo de gestão, apresento 
a seguir o que entendo 
por Liderança. Existem 
muitas definições para 
o conceito do que é lide-
rança. Segundo James 
C. Hunter, famoso autor 
do livro “O Monge Exe-
cutivo”, Liderança é “a 
habilidade de influenciar 
pessoas para trabalhar en-
tusiasticamente visando 
atingir objetivos comuns, 
inspirando confiança por 
meio da força do caráter”. 
Mediante os meus estu-
dos utilizo a definição que 
liderar é a “arte de mobili-
zar pessoas para atingir os 
objetivos estabelecidos de 
forma ética e sustentável”

Além de mobilizar as 
pessoas, um líder precisa 
desenvolver uma siste-
mática de trabalho para 
ter sucesso. Ao longo da 
minha carreira profissio-
nal adotei um modelo de 

GAUDÊNCIO TORQUATO
CESAR GIACONIJORNALISTA, PROFESSOR E 

CONSULTOR POLÍTICO ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO 
DA LIDERANÇA

Tenho trabalhado, nos 
últimos tempos, com 
fatores da fisiologia hu-
mana, particularmente 
os apontamentos pavlo-
vianos sobre os reflexos 
condicionados, chegan-
do à conclusão de que 
o eleitor é mesmo uma 
caixa de pandora. Con-
sideremos, por exemplo, 
que Bolsonaro continue 
a ser o debochado por 
excelência, com seu lin-
guajar tosco sobre a po-
lítica e protagonistas do 
Poder Judiciário. Pode 
ser que filtrar a adjetiva-
ção, elevando seus níveis, 
não seja o toque de bom 
senso que as massas de-

sejem. Prefiro escolher 
na escala dos fatores de-
finidores o desempenho 
da economia, com sua 
capacidade de restaurar 
o poder de compra dos 
consumidores. A recípro-
ca é verdadeira. A falta de 
dinheiro no bolso poderá 
ser o leit motiv da derro-
cada.

Prefiro acreditar, por 
exemplo, que os tipos 
equilibrados, com razoá-
vel bagagem de bom sen-
so, predominem sobre 
os coléricos ou mesmo 
os melancólicos, que for-
mam as massas dolentes 
e submissas aos ditadores. 
Quem diria, por exemplo, 
que após 7 de setembro, 
a moldura de sustenta-
ção do governo mudasse 
muito. Ficou praticamen-

te a mesma – 62% rejei-
tando e 29% aprovando o 
governo, de acordo com 
o PoderData. Ou seja, 
faz um bom tempo que 
a embalagem envolven-
do o governo Bolsonaro 
tem a mesma cor. Pode 
ser que as cores mudem 
com a intensificação do 
discurso polarizado. Acre-
dito também nos balões 
inflados por segmentos 
das classes médias A, B e 
C. Parcela ponderável do 
pensamento nacional ad-
vém dos inputs expressos 
por esses conjuntos – pe-
quenos e médios setores 
produtivos, profissionais 
liberais, funcionários 
públicos, professores e 
setores midiáticos – que 
acompanham a política e 
as ondas dos meios de co-
municação. 

Por último, sempre co-
loco na sacola das análises 
o que se costuma designar 
como espírito do tempo. 
Que é amálgama de com-
ponentes de situações e 
fatores determinantes de 
equações. Se quiserem, 
podem substituir o termo 
por Produto Nacional Bru-
to da Felicidade: dinheiro 
no bolso, transporte fácil 
e alimento barato, harmo-
nia social, diminuição dos 
índices de violência, cli-
mas de cordialidade e in-
teração, satisfação com as 
promessas dos políticos, 
valorização da família, 
educação de qualidade, 
entre outros aspectos. 

2022 poderá ser um 
ano surpreendente. Para 
coisas boas ou piores do 
rol de mazelas que co-
nhecemos. E sempre lem-
brando que o Senhor Im-
ponderável acaba sempre 
nos fazendo uma visita de 
surpresa.

Faz um bom tempo 
que a embalagem do 

governo Bolsonaro 
tem a mesma cor

gestão baseado em três 
pilares: autogestão (Estru-
tura do Trabalho), Gestão 
da Equipe (Satisfação dos 
Colaboradores) e Gestão 
do Negócio (Performance 
e Resultados).

Um dos erros mais co-
muns que um líder pode 
cometer é esquecer que 
ele deve ter um pilar que 
sustenta as principais ati-
vidades do seu trabalho. 
Se faz necessário, quando 
se está líder, criar uma es-
trutura metodológica para 
gerir não só o trabalho em 
geral, mas também o seu 
próprio trabalho. 

O segundo pilar da ges-
tão são os seus funcioná-
rios, ou melhor, colabora-
dores, pois através deles 
os trabalhos são execu-
tados e os resultados são 
atingidos. Por isso, conhe-
cê-los e criar um relacio-
namento de confiança 
será fundamental para o 
seu sucesso. Destaco que 
o objetivo deste pilar é a 
gestão para o desenvolvi-
mento da equipe. 

O terceiro pilar é a Ges-
tão do Negócio. Neste 
pilar se encontram todas 
as ações que constituem 
e melhoram cada uma 
das etapas do negócio em 
que se trabalha. Gosto de 
pensar que este pilar se 
desenvolve com o apoio 
de três componentes: 
Clientes, Processos e Tec-
nologia. 

O mundo competitivo 
obrigou as organizações 
a se tornarem centradas 
nos clientes e, por esse 
motivo, você enquanto 
líder precisa conhecer as 
necessidades dos seus 
clientes externos e in-
ternos. Para cada ação 
precisa existir uma trans-
formação. Conhecer os 
processos-chave e torná-
-los enxutos é fundamen-
tal para uma boa gestão. 
Concluindo, acredito que 
para ter sucesso o Líder 
precisa utilizar um robus-
to modelo de gestão que 
atenda as necessidades 
dos vários stakeholders 
envolvidos no negócio em 
que atua.
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Americana atingiu na 
tarde desta segunda-fei-
ra a temperatura máxima 
de 38,5°C, na aferição do 
Ciiagro (Centro Integra-
do de Informações Agro-
meteorológicas). Os da-
dos são disponibilizados 
pela rede meteorológica 
automática, que tam-
bém apontou umidade 
relativa do ar em 16% 
às 16h, mesmo horário 
do pico de temperatura. 
Abaixo de 20%, o índice é 
considerado como “esta-
do de alerta”, com riscos 
para a saúde. A segun-
da-feira começou com 
21,1°C, às 5h. 

Conforme os dados do 
Ciiagro com monitora-
mento na região, Santa 
Bárbara d’Oeste mar-
cou 37,7°C, Nova Odessa 
38,4°C e Sumaré 38,2°C, 
todos às 15h. Hortolândia 
registrou 39°C às 16h.     

Na previsão do Cepa-
gri/Unicamp para a re-
gião, a terça-feira deve 
ser com predomínio de 

sol e temperaturas em 
rápida elevação, com mí-
nima prevista em 22°C e 
máxima devendo atingir 
os 37°C até o início da 
tarde.

A partir da tarde, em 
decorrência da passagem 
de uma frente fria pelo li-
toral, a nebulosidade au-
menta e os ventos ficam 
mais intensos.

“Entre a tarde de terça 
e a noite de quinta-feira, 
os ventos mantêm velo-
cidades sustentadas em 
torno de 35 km/h (galhos 
de grandes árvores são 
agitados; galhos compro-
metidos podem se que-
brar), e as rajadas ocasio-
nais podem superar os 70 
km/h, podendo causar 
danos em estruturas mais 
frágeis. Há possibilidade 
de pancadas de chuva na 
região”, informa o órgão.

A tendência para a 
quarta-feira é de céu nu-
blado, com temperaturas 
mais amenas, entre 15ºC 
e 24ºC. Os ventos seguem 
com intensidade forte e 
não se descarta a possibi-
lidade de chuvas isoladas. 

CLIMA

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

HAJA SOMBRA E ÁGUA FRESCA | Sol inclemente elevou as temperaturas em toda a região nesta segunda-feira

Escaldante!
Termômetros em Americana e cidades da região 
passam de 38°C e umidade relativa do ar cai a 16%

“PÁTIO DOS CAMINHÕES”

Novo empreendimento deve gerar 
50 empregos em Nova Odessa

O empresário Breno 
de La Rue, diretor da In-
dústria e Comércio Fios 
Ltda, confirmou ao pre-
feito Cláudio Schooder, o 
Leitinho (PSD), um novo 
empreendimento do 
grupo em Nova Odessa, 
informou nesta segunda-
-feira (20) a prefeitura da 
cidade.

Trata-se do “Pátio dos 
Caminhões”, um com-
plexo para estadia de 
veículos de carga e aten-
dimento de motoristas. A 
expectativa é que o novo 
negócio do grupo inicia 
suas atividades já em 
2022, gerando até 50 no-
vas vagas de trabalho.

Segundo a prefeitura, 

o pátio será instalado em 
uma área industrial de 
43 mil metros quadrados 
na Rodovia Arnaldo Júlio 
Mauerberg, que liga a ci-
dade à Rodovia Anhan-
guera, onde estão deze-
nas de empresas de Nova 
Odessa e Americana.

A área foi adquiri-
da pelo grupo de outra 
empresa próxima, a KS 
Pistões, que a utilizava 
como complexo espor-
tivo.

Inicialmente, serão 
cerca de 80 vagas de es-
tacionamento e pernoite 
para carretas, mas esse 
número pode ser am-
pliado em uma segunda 
etapa.

O complexo vai contar 
também com refeitório, 
vestiários e área de lazer 
para os motoristas (in-
cluindo salão de jogos), 
além de serviços de bor-
racharia e autoelétrica 
para seus veículos.

Os recursos investidos 
na obra são do próprio 
grupo empresarial de 
Nova Odessa, aproveitan-
do parte da infraestrutura 
que já existia no terreno.

 “O Pátio dos Cami-
nhões estará numa posi-
ção em que o pedágio da 
Anhanguera não inter-
fere, próxima de outras 
grandes empresas”, ex-
plicou Breno de La Rue.

                                    | DA REDAÇÃO  

COVID-19

SB inicia 3ª dose em idosos de 
80 anos e imunossuprimidos

A Prefeitura de Santa 
Bárbara d’Oeste iniciou 
nesta segunda-feira (20) 
a vacinação contra a Co-
vid-19 da dose adicional 
em idosos com 80 anos 
ou mais, que já tenham 
completado seis meses da 
segunda dose, e em imu-
nossuprimidos com 18 
anos ou mais, após 28 dias 
da segunda dose. A imu-
nização segue para esses 
públicos e também para 
os grupos já inseridos na 
campanha anteriormente.

Para a dose adicional, 
idosos e imunossuprimi-
dos devem apresentar o 
cartão de vacinação con-
tendo a informação das 
duas doses da vacina já 
aplicadas, CPF e docu-

mento com foto, além de 
comprovante de endereço. 

Em caso de dúvidas so-
bre a situação de idosos 
acamados ou com mobi-
lidade reduzida, a orienta-
ção é entrar em contato no 
telefone (19) 3455-1654, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h.

Segundo orientações 
da Secretaria de Estado 
da Saúde, consideram-se 
pessoas com alto grau de 
imunossupressão indiví-
duos que possuam: imu-
nodeficiência primária 
grave, quimioterapia para 
câncer, transplantados de 
órgão sólido ou de células 
tronco hematopoiéticas 
(TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras, pes-

soas vivendo com HIV/
Aids com CD4 < 200 cel/
mm3, uso de corticóides 
em doses ≥20 mg/dia de 
prednisona, ou equiva-
lente, por ≥14 dias, uso de 
drogas modificadoras da 
resposta imune, pacientes 
em terapia renal substi-
tutiva (hemodiálise) e pa-
cientes com doenças imu-
nomediadas inflamatórias 
crônicas (reumatológicas, 
auto inflamatórias, doen-
ças intestinais inflamató-
rias). Sem necessidade de 
agendamento, a campa-
nha segue de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h e 
aos sábados, das 8h às 13h, 
nos ginásios municipais e 
na Casa de Maria. 

                             | DA REDAÇÃO

MOVIMENTO BRASIL SEM PRIVILÉGIOS

Americana recebe ex-diretora de Ministério hoje

A ex-diretora de Deses-
tatização do Ministério da 
Economia, a economista 
Maria Helena Santos, visita 
Americana nesta terça-feira 
(21) para discutir o corte de 
gastos pelo setor público. O 
evento “O Brasil tem jeito? 
Como construir um país 
sem privilégios” será no 
Plenarinho da Câmara, às 

18h30. A entrada é aberta 
ao público. 

A agenda de Maria He-
lena – que é fundadora do 
“Movimento Brasil Sem 
Privilégios” – começa com 
uma visita ao Ciesp (Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo) de Americana, 
em encontro com a direto-
ria da entidade. 

De acordo com o presi-
dente do Ciesp Americana, 
Frederico Faé, o encontro 

é uma oportunidade de 
apresentar o perfil indus-
trial da região  à economis-
ta e discutir demandas do 
setor. “Temos visto alguns 
pontos relevantes para dis-
cussão, como reforma tri-
butária, a administrativa e, 
claro, a questão da energia. 
Já sofremos alguns anos 
drasticamente com a crise 
hídrica e para a indústria 
dar certo isso precisa ser 
ajustado. Na nossa região 

têxtil existem indústrias em 
que o consumo de energia 
chega a ser um terço do do 
produto”, comenta Faé. “A 
visão dela é muito positiva 
porque traz uma discussão 
com o conhecimento pú-
blico e de mercado e mos-
tra que o Brasil tem jeito”, 
completa. 

Maria Helena é filiada ao 
partido Novo desde 2018 
e foi cogitada como vice 
na chapa que disputaria a 

prefeitura de São Paulo nas 
eleições do ano passado.

Na ocasião, ela foi exone-
rada do cargo no Ministério 
da Economia para partici-
par do processo eleitoral, 
mas problemas na candi-
datura de Filipe Sabará ao 
pleito fizeram com que ela 
optasse por não concorrer.

Maria Helena defende as 
reformas administrativas 
e a redução nos gastos da 
máquina pública.

RENATO PEREIRA
AMERICANA

Reprodução | Jovem Pan

MARIA HELENA SANTOS
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R$ 300 MIL PARA PAVIMENTAÇÃO

R$ 300 MIL PARA PAVIMENTAÇÃO (2)

CENTRO DE MEMÓRIA AFRO

MELHORIAS NA MARGINAL

NO BOSQUE NO BOSQUE (2)

E as emendas parlamentares (em bom português: 
dinheiro) continuam chovendo na horta do prefeito 
prefeito Chico Sardelli (PV). Nesta segunda, o alcaide 
americanense recebeu  no gabinete (foto) a vereadora 
Nathália Camargo (Avante), que anunciou a destinação 
de R$ 300 mil em emenda voluntária do deputado fede-
ral David Soares (DEM-SP) para a área de infraestrutura 
urbana de Americana. O recurso será utilizado para a 
pavimentação asfáltica de quatro vias municipais.

Segundo a prefeitura, o convênio firmado com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional permitirá ao município pavimentar 
as ruas Marco Campari, no bairro Boa Vista, Luiz Panaro, no São 
Vito; Araguaia, no bairro São Roque, e o trecho entre as ruas 
Paulo Chinelato e Roque Faraoni, no Cordenonsi. De acordo 
com Vinicius Zerbetto, secretário adjunto de Planejamento 
responsável pela área de convênios, o convênio está assinado 
e falta apenas a conclusão dos detalhes técnicos por parte da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para que seja publicada 
a licitação. “Este é um momento importante, a confirmação de 
uma emenda parlamentar que a vereadora Nathália trabalhou 
para a pavimentação asfáltica, verba essa muito importante 
para a infraestrutura. Estou muito feliz e agradeço a vereadora e 
o deputado por sua atuação por Americana”, disse Chico.

Americana “em breve” terá um Centro de Memória afro-brasileiro 
no anexo do Casarão de Salto Grande, anunciou ontem o prefeito 
Chico Sardelli em suas redes sociais. “Assinamos a parceria com a 
Associação de Capoeira Motta Cultura Afro em uma iniciativa que 
traz a oportunidade de levar vida para um espaço tão significati-
vo para todos nós americanenses, que é o Casarão e seu entorno”. 
Alguém da oposição já gritou do outro lado: antes do Centro de 
Memória, seria importante reformar o Casarão,  que está caindo 
aos pedaços, abandonado e sem obras há mais de uma década. 
Coisa que Secretaria de Cultura e Turismo, que não teve mudança 
de direção em relação ao governo Omar, está careca de saber.

Ainda em Americana, a vereadora Leonora Périco (PDT) protoco-
lou na Câmara uma indicação em que pede ao Poder Executivo 
estudos e melhorias para o trânsito da Rua Henrique Roberto 
Brechmacher, via marginal da Anhanguera, no Jardim Brasil. Na 
quinta-feira (16), a parlamentar visitou o local com o secretário ad-
junto de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, para análise de uma 
possível alteração no trânsito da via, que possui trânsito intenso 
por se tratar de acesso aos bairros Jardim Brasil e Antonio Zanaga. 
“Pedi ao secretário adjunto que nos acompanhasse para ouvir as 
reclamações da população. É um local que precisa de intervenção 
imediata, pois o risco de acidentes é muito grande”, relata Leonora.

O vereador Juninho Dias 
(MDB) visitou na semana 
passada o Bosque das 
Nascentes, no bairro 
Zanaga, e levou com ele o 
chefe de gabinete, Franco 
Sardelli, e os secretários de 
Obras, Adriano Camargo 
Neves; de Meio Ambiente, 
Fábio Renato Oliveira; e 
de Planejamento, Ângelo 
Sérgio Marton. 

O objetivo, segundo o 
vereador do MDB, foi 
apresentar pessoalmente 
as demandas relacionadas 
ao local e as reivindicações 
de moradores. “A intenção 
foi mostrar para os repre-
sentantes do Executivo o 
quanto é necessária e ur-
gente a atuação do poder 
público no local”, relatou o 
vereador. Agora é esperar.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Vereadora propõe programa para disseminar informações em Americana

Projeto prevê incentivo à 
doação de órgãos e tecidos

Projeto de lei da verea-
dora Nathália Camargo 
(Avante) prevê o incenti-
vo à doação de órgãos e 
tecidos humanos, em ini-
ciativa a ser implantada 
como política municipal 
em Americana. 

Pela proposta, a mobili-
zação deve ser no sentido 
de aumentar o número de 
doadores, esclarecer so-
bre a importância do ato 
e a criação de sistemas 
para a facilitação das doa-
ções. Campanhas, carta-
zes e seminários, como 
palestras em escolas, são 
sugeridos como medidas 
de divulgação.

Na justificativa, a verea-
dora cita dados do Minis-
tério da Saúde de 2020, 
quando a lista de espera 
por órgãos chegou a 50 
mil pessoas, diante da 
queda de 12,7% dos doa-
dores entre 2019 e 2020. 

Mais do que a dispo-
nibilidade da doação, a 
compatibilidade é um de-
safio durante a espera por 
um órgão. 

No caso de Simone Ali-
ne Graneze, de 42 anos, 
que mora em Nova Odes-
sa, esse fator foi o respon-
sável para que ela ficasse 

SAÚDE

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Agência Brasil

ÓRGÃOS | Projeto busca estimular doações

CÂMARA

Americana: vereadores propõem 
‘Procuradoria Especial da Mulher’

A vereadora Professora 
Juliana (PT) e os verea-
dores Marschelo Meche 
(PSL), Dr. Daniel (PDT) e 
Vagner Malheiros (PSDB) 
protocolaram na Câmara 
de Americana um projeto 
de lei propondo a cria-
ção de uma Procuradoria 
Especial da Mulher, um 
órgão independente da 
procuradoria do Legis-
lativo e da Mesa Direto-
ra, que teria objetivo de 
promover e acompanhar 
as pautas ligadas aos di-
reitos das mulheres na 
cidade.

De acordo com o grupo 
que elaborou o projeto, 
o objetivo é instituir um 
instrumento de organi-
zação, participação e luta 
das mulheres, para cons-
trução de alternativas e 
ações que contribuam 

para a superação das de-
sigualdades de gênero e 
o empoderamento das 
mulheres.

Conforme o projeto, 
caberá à Procuradoria 
desenvolver programas e 
ações para a prevenção e 
combate à violência con-
tra mulher, saúde da mu-
lher, inserção da mulher 
no mundo do trabalho, 
na política e nos espaços 
de decisão, entre outras 
atividades.

“O objetivo da Procu-
radoria da Mulher é que 
ela atue na promoção da 
igualdade de gênero, au-
tonomia, empoderamen-
to e representação das 
mulheres, bem como o 
enfrentamento a todas as 
formas de discriminação 
e de violência contra as 
mulheres de todas as ida-
des e segmentos sociais, 
étnicos, econômicos e/
ou culturais”, explica uma 

das autoras, a vereadora 
Professora Juliana.

No âmbito do Poder 
Legislativo, a primeira 
Procuradoria Especial da 
Mulher foi instalada em 
2 de julho de 2009, por 
meio da Resolução nº 10, 
do mesmo ano, que criou 
a Procuradoria Especial 
da Mulher da Câmara dos 
Deputados. No Senado 
Federal, a criação deu-se 
pela Resolução nº 9, de 
2013, que instituiu a Pro-
curadoria Especial da Mu-
lher do Senado Federal. 

Na análise do grupo que 
protocolou o projeto, es-
sas  iniciativas representa-
ram “grande avanço” para 
as políticas de gênero, 
principalmente quanto à 
participação política e aos 
direitos da mulher. Na re-
gião, cidades como Piraci-
caba e Limeira já possuem 
a procuradoria no âmbito 
das câmaras municipais.

DA REDAÇÃO
AMERICANA A Secretaria de Fazen-

da de Americana passou 
a oferecer, desde ontem 
(20, um novo serviço 
para agilizar o atendi-
mento do contribuinte. 
Trata-se do “Hora Marca-
da – Atendimento Agen-
dado para o Cidadão”, 
pelo qual será possível 
determinar um horário 
específico para atender 
solicitações referentes à 
Unidade de Arrecadação.

O agendamento é reali-
zado pelo site www.agen-
damento.americana.sp.
gov.br, para atendimentos 
relacionados a tributos, 
como parcelamento de 
dívidas, Refis, 2ª via de 
IPTU, entre outros.

Caso haja alguma dú-
vida ou dificuldade para 
realizar o agendamento, 
o cidadão pode ligar para 
o telefone 3475-9007.

                                   | DA REDAÇÃO

Contribuinte já 
pode agendar 
atendimento

PREFEITURA

seis meses na fila à espe-
ra de um rim, um tempo 
considerado curto.

Transplantada há seis 
anos, ela ganhou vida 
nova depois de um ano e 
oito meses de hemodiáli-
se. Mas, antes disso, ficou 
anos sem saber que tinha 
perdido os rins.

Após sintomas como 
dores de cabeça, cansaço 
e desmaios é que a inves-
tigação médica identifi-
cou que ela havia perdido 
os dois rins havia pelo me-
nos quatro anos.

Em seu histórico havia 
uma pré-eclâmpsia, gra-
videz de risco com alta da 

pressão arterial, que é um 
dos fatores que pode mas-
carar problemas renais, 
além da diabetes. 

Ela avalia seu tempo de 
espera como muito cur-
to, tanto na hemodiálise 
quanto na espera pelo 
órgão.

Devido à legislação, 
os dados do doador e do 
recebedor ficam sob si-
gilo. Tudo o que ela sabe 
é que se tratava de uma 
mulher, na mesma faixa 
etária, vítima de um aci-
dente de carro. Com vida 
nova, também doaria os 
seus órgãos, mas tem res-
trições por conta do tra-

tamento contínuo e das 
medicações que precisa 
tomar.

Todo o processo foi feito 
pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde), e ela ainda faz 
acompanhamento men-
sal no Hospital do Rim, 
em São Paulo. Esse cuida-
do e o da medicação para 
evitar rejeição, além da 
restrição de determinados 
alimentos e bebidas, são 
necessários pelo resto da 
vida. Mas não se compa-
ram às eventuais compli-
cações que a hemodiálise 
por tempo prolongado 
pode causar. 

VÁRIAS VIDAS
No projeto de lei, a ve-

readora lembra que um 
doador pode ajudar ao 
menos 10 pessoas.

“A conscientização e 
o debate sobre a doação 
têm importância, tam-
bém, na medida que a re-
tirada de órgãos, tecidos, 
células e partes do corpo 
humano, após a morte, 
somente pode ser realiza-
da com o consentimento 
livre e esclarecido da famí-
lia do falecido. Portanto, é 
de extrema importância 
avisar o desejo ainda em 
vida para a família, além 
de constar nos documen-
tos pessoais”.
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HOSPITAL MUNICIPAL

A Secretaria de Saúde 
de Americana entregou 
na última semana ao (MP) 
Ministério Público e à Vigi-
lância Epidemiológica do 
Estado um relatório sobre 
o caso dos respiradores 
inadequados, utilizados 
em  junho em pacientes 
de Covid-19 atendidos no 
HM (Hospital Municipal) 
Dr. Waldemar Tebaldi. Um 
inquérito no MP apura de-
núncias de que o funcio-
namento inadequado dos 
aparelhos pode ter causa-
do a morte de pacientes 
internados na unidade.

De acordo com o secre-
tário de Saúde de Ameri-
cana, Danilo Carvalho de 
Oliveira, no levantamento 
feito por médicos não é 
possível afirmar que even-
tuais mortes estejam cor-
relacionadas ao funciona-
mento dos respiradores.

Ele explica que a análise 
dos óbitos foi feita por sete 
médicos, e não houve os-
cilação na taxa de mortes 
de pacientes na unidade 
no período. 

Em relação ao uso dos 
equipamentos pelos 
pacientes, Oliveira in-
formou que tão logo foi 
identificado problema,  
os aparelhos deixaram de 
ser utilizados.

Os 12 respiradores, da 
marca VentMed, foram 
usados na segunda quin-
zena de junho no HM.

Os equipamentos ad-
quiridos pelo município 
não apresentavam a es-
pecificação conforme a 
compra.

Quando este fator foi 
identificado, foram lacra-
dos de imediato, segundo 
o secretário.

Ele informa que o rela-
tório dos médicos foi en-
tregue ao MP e à Vigilândia 
no dia 13. Agora, aguarda 
parecer da Promotoria e 
do órgão estadual.

Um engenheiro clíni-
co fez o laudo preliminar 
de um equipamento e 
constatou que as especi-
ficações eram diferentes 
daquelas que o município 
comprou.

Os equipamentos ti-
nham registro da Anvisa 
(Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária), mas o 
órgão federal retirou essa 
certificação no final de ju-
lho ao constatar as irregu-
laridades nos aparelhos, 
como explica o secretário. 

APARELHOS 
LACRADOS

Americana desem-
bolsou R$ 400 mil pelos 
equipamentos, com re-
cursos repassados pela 
Câmara, mas fez a resci-
são contratual.

A empresa resiste na 
devolução do dinheiro e 
alega que quer os equipa-
mentos de volta para fazer 
o ressarcimento. 

Porém, os respirado-
res seguem lacrados até 

segunda ordem, já que 
o caso também é acom-
panhado pelo MP em 
inquérito – aberto de-
pois que denúncias de 
profissionais da Fusame 
(Fundação de Saúde de 
Americana) chegaram à 
Promotoria, por meio da 
ex-vereadora Maria Gio-
vana Fortunato (PDT), 
que tomou conhecimento 
do caso e encaminhou ao 
MP para providências. 

Um parâmetro de in-
formação impreciso seria 
um dos problemas dos 
equipamentos, de ordem 
técnica.

As empresas de monta-
gem e de venda são distin-
tas, mas o município acio-
nou ambas judicialmente, 
considerando que todas 
as envolvidas fazem parte 
da cadeia.

No processo em que 
proíbe a comercialização, 
distribuição e uso, além 
do recolhimento dos apa-
relhos, a Anvisa justifica 
que os produtos estão em 
desacordo com requisitos 
de segurança e qualidade 
previstas em resoluções 
do órgão, “acarretando 
risco sanitário alto aos 
pacientes submetidos ao 
uso, pelo risco de falhas 
graves durante seu fun-
cionamento”.

A reportagem não con-
seguiu contato com o pro-
motor que cuida do caso 
no MP nesta segunda-fei-
ra para comentar o anda-
mento das investigações.

Secretário de Saúde de Americana diz ser impossível 
afirmar que aparelhos inadequados causaram mortes

Relatório descarta 
elo entre respiradores 
inadequados e óbitos

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

SAÚDE PÚBLICA

Secretaria de Saúde faz estudo 
para retomar cirurgias eletivas 

Ainda na dependência 
da ocupação de leitos 
hospitalares para pa-
cientes de Covid-19, as 
cirurgias eletivas (ou pro-
gramadas) devem voltar 
ao calendário da rede pú-
blica de Saúde em Ame-
ricana. De acordo com o 
secretário de Saúde, Da-
nilo Carvalho de Oliveira, 
uma reunião ontem deu 
início ao plano de reto-
mada, para levantamen-
to de demandas e capa-
cidade de execução pelo 
município. 

A efetiva retomada, 
no entanto, depende do 
comportamento da ocu-
pação de leitos Covid-19 
ao menos até o próximo 
mês. Se os casos se man-
tiverem em queda, com 
o avanço da vacinação e 
variantes como a Delta 
não se mostrarem uma 
ameaça de potencial re-
gressão no cenário, o pla-
no deve ser estruturado 
levando em conta as filas 

mais longas – que ainda 
serão identificadas.

O secretário salienta 
que a demanda já era 
grande antes da pande-
mia. Mas, para viabilizar 
as cirurgias, é preciso 
liberar os leitos Covid. 
Atualmente são 35 lei-
tos de enfermaria, com 
11 em ocupação, e 20 de 
UTI, com sete usados, em 
média (dados de ontem).

Procedimentos como 
os de vesícula e laquea-
dura estão entre os que 
deverão ser feitos, a de-
pender da demanda e 
capacidade de opera-
ção pelo município. Ele 
cita que as cirurgias de 
catarata, realizadas em 
500 pessoas, devem ser 
oferecidas a mais 400 
até o fim do ano, com 
uma verba de R$ 300 mil 
destinada para este fim. 
As operações dão con-
ta de quase metade da 
demanda, estimada em 
2.100 pessoas. 

CONSULTAS 
E EXAMES

Enquanto o cenário 
das cirurgias eletivas não 
é delimitado, o secretário 
explica que a entrada do 
consórcio intermunicipal 
de saúde (Cismetro) deve 
agilizar consultas e exa-
mes, sobretudo nas áreas 
de cardiologia, dermato-
logia e oftalmologia. Ainda 
não é possível especificar 
número de consultas ou 
exames. É projetada uma 
proporção mínima de 
exames para cada especia-
lidade, como encaminha-
mentos de ao menos 30% 
das consultas de cardiolo-
gia, que devem demandar 
eletro e teste ergométrico, 
por exemplo. Para esta fi-
nalidade está reservada a 
verba de R$ 1,7 milhão. No 
momento, está sendo feito 
o mapeamento de profis-
sionais, além da informa-
tização e atualização dos 
cadastros dos pacientes.

                 | DAÍZA DE CARVALHO

SAÚDE | Secretário Danilo Carvalho de Oliveira diz que estuda retomada de cirurgias

COVID-19

N.O já nota queda na vacinação de adolescentes

Nova Odessa bateu nes-
ta segunda-feira (20) o re-
corde diário de aplicação 
de segundas doses de vaci-
nas contra a Covid-19, com 
971 “reforços” (ou “D2”) 
aplicados na população 
adulta da cidade. É o maior 
número desde fevereiro. 
No entanto, no mesmo dia, 
foram 73 primeiras doses, 
ou “D1”, aplicadas– apenas 
36 delas em adolescentes.

Diante dos números, a 
Secretaria de Saúde apelou 
publicamente para que as 

famílias de Nova Odessa 
“acreditam na ciência e 
continuem levando seus 
adolescentes de 12 a 17 
anos para vacinar contra o 
coronavírus”.

A queda registrada 
ocorre alguns dias após o 
Ministério da Saúde reco-
mendar a suspensão da 
vacinação de adolescentes 
– embora nem a cidade, 
nem o estado, tenham se-
guido essa determinação.

O atendimento pros-
segue diariamente no Gi-
násio do Santa Rosa, das 
8h às 15h, para todos os 
moradores com 12 anos 

ou mais. Desde a última 
semana, não há mais ca-
lendário pelo mês de nas-
cimento da pessoa.

“Em toda campanha 
de vacinação, sempre há 
as pessoas mais preocu-
padas com sua própria 
saúde, que lotam as Uni-
dades de Saúde nos pri-
meiros dias, e depois é 
uma luta para conseguir-
mos fechar a cobertura 
prevista. Não é diferente 
agora com a Covid-19, 
infelizmente”, explicou 
coordenadora da Vigilân-
cia Epidemiológica da ci-
dade, Paula Mestriner.

NÚMEROS
Com os resultados de sá-

bado e desta segunda-feira 
(20), Nova Odessa chegou 
a 71.344 vacinas utilizadas 
desde o início da campa-
nha, em janeiro deste ano.

Ao todo, são 44.920 mo-
radores com ao menos 
a primeira dose (o equi-
valente a 73,69% da po-
pulação, estimada pelo 
IBGE em 60.956 pessoas 
no início da campanha), 
além de 26.371 com es-
quema vacinal completo 
(43,26% dos moradores) 
e 53 idosos que já com a 
terceira dose.

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

VACINA | N. Odessa pede que pais “confiem na ciência”

Divulgação

Prefeitura de Nova Odessa  / Divulgação
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Um incêndio atingiu um depósito de materiais 
recicláveis, no Jardim Nova Europa, em Hortolândia, 
na tarde do último domingo (19). Ninguém se 
feriu. e acordo com o Corpo de Bombeiros, o 
fogo se iniciou por volta das 16h no imóvel que 
fica na Avenida Cristovão Colombo. Ao menos 
cinco viaturas da corporação foram empenhadas 
para combater as chamas. As equipes utilizaram 
ainda uma retroescavadeira para ajudar nos 
trabalhos. Os materiais recicláveis e veículos que 
estavam estacionados na parte interna foram 
consumidos pelo fogo, que só foi controlado por 
volta de 23h. A preocupação maior dos bombeiros 
era em relação a uma escola que fica ao lado do 
terreno e com casas vizinhas. No entanto, com 
o combate rápido dos militares, os imóveis não 
foram atingidos, mas o trabalho foi dificultado 
pelo risco de explosões de materiais existentes 
no depósito. A fumaça densa e negra gerada pelo 
fogo foi vista por moradores de bairros e cidades 
próximas como Sumaré, Campinas e Paulínia, o 
que acabou assustando quem notava o foco de 
incêndio. Segundo a assessoria de imprensa da 
Prefeitura de Hortolândia, o local tem alvará de 
funcionamento, porém, já foi notificado e multado 
por irregularidades. O terreno já foi atingido 
outras três vezes nos últimos três anos por outros 
incêndios. As causas do incêndio deste domingo 
serão investigadas.

Em celebração ao Dia da Árvore, comemorado 
hoje (21), a Secretaria de Meio Ambiente de 
Sumaré lança uma campanha de incentivo à 
arborização urbana com o inédito ‘delivery’ de 
mudas! O objetivo é incentivar a população a 
plantar árvores. Segundo a prefeitura, basta o 
morador entrar em contato com a Secretaria, 
pelo telefone (19) 3903-2431, para demonstrar o 
interesse e fazer o cadastro. Ele será orientado com 
todas as informações necessárias sobre espécies 
adequadas, plantio e manutenção e será agendada 
a entrega em residência. “Isso mesmo, a equipe do 
Meio Ambiente de Sumaré levará a muda de árvore 
até a casa do morador!”, anunciou a prefeitura.

Quem mora em Hortolândia, tem filhos em idade 
escolar e deseja inscrevê-los na rede municipal de 
ensino já pode procurar a escola municipal mais 
próxima de casa. Já estão abertas as inscrições 
para ingresso, a partir de 2022, na Educação 
Infantil, em unidades da prefeitura, em turmas 
de Berçário, Minigrupo, Maternal, Jardim I e II 
(crianças até seis anos incompletos), ou do 1° 
ano do Ensino Fundamental (crianças com seis 
anos completos ou a completar até 31 de março 
de 2022). O período de inscrição, aberto nesta 
segunda-feira (20), vai até o dia 20 de outubro. O 
atendimento nas secretarias escolares é realizado 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Novo incêndio arrasa depósito 
de reciclagem em Hortolândia

Sumaré promove ‘delivery’ de 
mudas para arborizar a cidade

Hortolândia abre inscrições 
para a Educação Infantil 2022 

GIRO

Divulgação

INCÊNDIO | Coluna de fumaça foi vista de longe 

Menina de apenas três anos teria sofrido abuso sexual em Nova Odessa

Pedreiro é preso acusado 
de estupro de criança

Um pedreiro, de 50 
anos, foi preso após ser 
acusado de estuprar a 
neta de sua esposa na 
chácara onde mora com 
a família. O caso ocorreu 
no início da manhã deste 
domingo (19) no Parque 
Fabrício em Nova Odessa. 
O tio da criança foi quem 
flagrou o crime e chamou 
a polícia.

Segundo informações 
do boletim de ocorrên-
cia, uma equipe da Po-
lícia Militar foi aciona-
da para comparecer em 
uma chácara às margens 
da Rodovia Arnaldo Jú-
lio Mauerberg, onde no 
local, o tio da criança, 
de 22 anos, flagrou a ví-
tima de apenas 3 anos 

sendo abusada sexual-
mente pelo avô, de 50 
anos. Quando ia prender 
o cachorro, o rapaz no-
tou que a criança estava 
com a calcinha abaixada 
até os joelhos e que o 
homem estava também 

com a bermuda abaixa-
da e fazendo movimen-
tos estranhos de frente 
com a vítima no sofá.

Ao relatar o caso para a 
mãe da criança e para sua 
mãe, eles foram até onde 
estava a vítima e ao tirar 

o cobertor que a encobria 
notaram que a calcinha 
estava abaixada, confir-
mando o abuso.

O homem e a vítima 
foram encaminhados 
para a Central de Polícia 
Judiciária de Americana, 
onde, em depoimento, o 
tio contou que sua mãe 
e o padrasto eram usuá-
rios de drogas, e que na 
noite anterior os dois 
haviam feito uso de en-
torpecentes.

O acusado foi preso em 
flagrante por estupro de 
vulnerável e encaminha-
do para uma unidade pri-
sional na cidade de Soro-
caba, onde permanece à 
disposição da Justiça

A criança passou por 
exames que devem com-
provar se houve ou não 
abuso sexual.

VIOLÊNCIA

RAFAEL REZENDE
NOVA ODESSA
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POLÍCIA | Apura o estupro contra menina de 3 anos 

POLÍCIA

Tentativa de homicídio é 
investigada em Sumaré

Um homem foi atin-
gido por ao menos três 
tiros em uma rua do 
bairro Rosa e Silva, em 
Sumaré, na noite do 
último sábado (18) por 
um indivíduo ainda não 
identificado. A vítima 
permanecia internada 
ontem.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência re-
gistrado, uma equipe da 
Polícia Militar foi acio-
nada para atender a um 
chamado de disparo de 
arma de fogo na Rua das 
Dalias.

Ao chegar no ende-
reço, por volta das 21h, 
encontraram o homem 
de 55 anos, que relatou 
aos militares que estava 
sentado em um banco 
de concreto, quando 
um homem de preno-
me “Jorge” chegou e 
efetuou três disparos de 
arma de fogo.

Uma equipe do Samu 
(Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) 
foi acionada e realizou 
o socorro do homem de 
55 anos  para o Hospi-
tal Estadual de Sumaré, 
onde ele permanecia in-
ternado ontem.

Buscas com intuito de 
localizar o autor foram 
realizadas pela PM, po-
rém o suspeito não foi 
encontrado.

O local passou por 
perícia de agentes do IC 
(Instituto de criminalís-
tica), onde foi localiza-
do próximo a manchas 
de sangue um projétil. 

O objeto foi apreen-
dido e passará por aná-
lise para descobrir qual 
calibre e de que tipo de 
arma pertence. 

O caso é investigado 
pela Polícia Civil, que 
deve ouvir a vítima ao 
receber alta médica do 
complexo hospitalar.

Segundo a polícia, os 
investigadores buscam 
por pistas que levem à 
identificação do autor 
da tentativa de homi-
cídio.

                  | RAFAEL REZENDE 

PM | Crime em Sumaré

Arquivo  / TodoDia Imagem

ACIDENTE

Jovem de SB morre 
após queda de cavalo

Foi sepultado nesta se-
gunda-feira (20), no Ce-
mitério Parque dos Lírios, 
o corpo da designer bar-
barense Camila Andrade, 
23, que morreu ao cair de 
um cavalo no último do-
mingo (19).

Camila cavalgava em 
uma área rural de Paulí-
nia, quando o animal se 
assustou e saiu em dispa-
rada. Com a queda, a de-
signer quebrou o pescoço 
e não resistiu.

A família de Camila 
mora no Planalto do Sol, 
em Santa Bárbara.

Segundo a irmã da 
jovem, Joice Andrade, 
Camila visitava com fre-
quência o haras onde 
aconteceu o acidente, 
sempre ao lado do namo-
rado, Alessandre Pessilan.

O haras é voltado à 
equitação assistida e te-
rapia com a ajuda dos 
animais. 

“Ela gostava muito de ir 
até lá. Sempre ia. Eu estou 
muito abalada e muito 
triste com essa tragédia 
que aconteceu. Ela era 
uma princesa cheia de so-
nhos. Tenho que ser firme 
pelos meus pais”, comen-
tou Joice. 

“Minha sobrinha linda. 
Quanta dor no meu cora-
ção. Jovem. Uma linda his-
tória pela frente que Deus 
resolveu por um ponto 
final”, disse a tia, a pastora 
Lusinette Faria e Silva.  

O namorado, Alessan-
dre Pessilan, publicou 
um vídeo em suas redes 
sociais, gravado minutos 
antes do acidente. “Ela 
amava ser feliz, ser livre. 
A ficha ainda não caiu”, 
disse.

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Reprodução/Redes Sociais

TRAGÉDIA | Camila Andrade faleceu ao cair de cavalo 
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

Relator da CPI da Co-
vid, o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) 
afirmou nesta segunda-
-feira (20) que a apre-
sentação do relatório à 
comissão, inicialmente 
prevista para o fim desta 
semana, deve ser adiada 
para o início de outubro. 
Segundo Renan, isso 
acontecerá em função 
de “desdobramentos ób-
vios dos últimos dias”.

Na última sexta-feira 
(17), a Polícia Federal 
realizou operação de 
busca e apreensão de 
documentos em ende-
reços da Precisa Medi-
camentos, uma das em-
presas investigadas pela 
CPI por supostas irregu-
laridades na negociação 
de vacinas com o gover-
no federal.

Além disso, reporta-
gem da GloboNews reve-
lou um dossiê assinado 
por médicos da Prevent 
Senior afirmando que 
a operadora de saúde 
ocultou mortes de pes-
soas tratadas com hi-
droxicloroquina contra 
a Covid-19.

Esses acontecimentos, 
segundo Renan, devem 
prolongar os trabalhos 
da CPI por mais uma ou 
duas semanas, para que 
pelo menos mais seis 
depoimentos sejam rea-
lizados pelo colegiado.

Pedro Batista Júnior, 
diretor-executivo da Pre-
vent Senior, seria ouvido 
pela comissão no último 
dia 16, mas afirmou não 
ter sido avisado a tempo 
e faltou ao depoimento. 
Com isso, a oitiva deve 
ser realizada nesta quar-
ta-feira (22).

“A partir de quinta-fei-

ra [23], estaremos em 
condições de apresentar 
a qualquer momento o 
relatório à conclusão da 
CPI. Mas há um esforço, 
e é preciso reconhecê-
-lo, em função de des-
dobramentos óbvios dos 
últimos dias, de que nós 
podemos ter mais uma 
ou duas semanas de 
trabalho. Nessas condi-
ções, nós só vamos apre-
sentar o relatório depois 
do último depoimento”, 
disse Renan.

O senador reforçou 
que o relatório estará 
pronto a partir desta 
quinta-feira (23), mas 
que “com certeza” sua 
leitura não será realiza-
da nesta semana. “Por 
enquanto, estamos aces-
sando as últimas infor-
mações e ainda vamos 
colher os depoimentos.”

Renan também adian-
tou que o relatório final 

Ação da PF e denúncia sobre mortes após tratamento 
com cloroquina requerem mais tempo da comissão

Renan adia relatório da 
CPI após desdobramentos 
dos casos Precisa e Prevent 

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Pedro França / Agência Senado

AÇÃO | Senadores integrantes da CPI da Covid conversam sobre as ações da comissão

Filho ‘04’ visita loja de armas e provoca: ‘Alô, CPI’
Jair Renan, filho mais 

novo do presidente Jair 
Bolsonaro, registrou no 
Instagram a visita que 
fez nesta segunda (20) a 
uma loja de armas. Em 
uma série de vídeos que 
ainda estão no ar, o 04, 
como é chamado pelo 
pai, fez uma provocação 
à CPI da Covid. 

Nos stories, Jair Renan 

gravou um mostruário 
de pistolas e chamou 
os itens de “brinquedo”. 
Rindo e filmando os tra-
balhadores da loja, o fi-
lho de Bolsonaro falou: 
“Alô, CPI”.

A provocação rendeu 
a Jair Renan uma ten-
tativa de convocação à 
comissão, movida pelo 
senador Alessandro 

Vieira (Cidadania-SE). 
No Twitter, ele justificou 
que o pedido é para o 04 
poder “dar pessoalmen-
te um alô para a CPI e 
preste esclarecimentos 
sobre seus vínculos com 
o lobista Marconny Fa-
ria e supostas ameaças a 
parlamentares”.

Apresentei requeri-
mento para convocar o 

senhor Jair Renan, para 
que ele possa dar pes-
soalmente um alô para 
a CPI e preste esclareci-
mentos sobre seus vín-
culos com o lobista Mar-
conny Faria e supostas 
ameaças a parlamenta-
res. Para o senador Ro-
gério Carvalho (PT-SE), 
a atitude de Jair Renan é 
“molecagem”.                  | FP

Reprodução / Instagram

PROVOCAÇÃO | Jair Renan e as armas, em vídeo de ontem

JUDICIÁRIO

Governador do AM vira réu por uso irregular de verba da Covid
O STJ (Superior Tribu-

nal de Justiça) aceitou, 
por unanimidade, de-
núncia da PGR (Procura-
doria-Geral da República) 
e abriu ação penal contra 
o governador do Amazo-
nas, Wilson Lima (PSC), 
transformando-o em réu. 
A Corte Especial concluiu 
nesta segunda (20) serem 
suficientes os indícios de 
que Lima cometeu crimes 
com dinheiro destina-
do ao enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

Responderão também 
ao processo o vice-go-
vernador, Carlos Almeida 
(PTB), servidores públi-
cos e empresários, sob a 
suspeita de desviar recur-
sos para a compra de res-
piradores para pacientes 
com Covid. O Amazonas 
foi um dos estados com 
um dos quadros mais gra-
ves durante a pandemia.

A peça da PGR inclui 
acusações pelos crimes 
de dispensa ilegal e dire-
cionamento de contrata-

ção do governo, peculato, 
organização criminosa e 
embaraço às investiga-
ções.

Lima é o segundo go-
vernador a ser alvo de 
processo no STJ por ir-
regularidades na admi-
nistração de verbas do 
enfrentamento da pan-
demia. Em fevereiro, o 
tribunal acatou denúncia 
contra o ex-governador 
do Rio de Janeiro Wilson 
Witzel, também do PSC.

Em nota sobre a deci-

são, Lima afirmou que 
as acusações “não têm 
fundamento e tampouco 
base concreta, como fica-
rá provado no decorrer do 
julgamento”.

“Nunca recebi qual-
quer benefício em função 
de medidas que tomei 
como governador. A acu-
sação é frágil e não apre-
senta nenhuma prova ou 
indício de que pratiquei 
qualquer ato irregular. 
Agora, terei a oportuni-
dade de apresentar mi-

nha defesa e aguardar, 
com muita tranquilidade, 
a minha absolvição pela 
Justiça. Tenho confiança 
na Justiça e a certeza de 
que minha inocência fi-
cará provada ao final do 
processo.”

No ano passado, o go-
vernador amazonense se 
livrou de um processo de 
impeachment na Assem-
bleia Legislativa do esta-
do, com 12 votos favorá-
veis ao arquivamento e 6 
contrários.         | FOLHAPRESS

Divulgação

DENÚNCIA  | Wilson Lima

não deve trazer novida-
des no que diz respeito 
às suspeitas apresenta-
das pelo ex-governador 
do Rio de Janeiro Wil-
son Witzel (PSC) de que 
o verdadeiro “dono” dos 
hospitais federais do 
Rio de Janeiro seria o 
senador Flávio Bolso-
naro (Patriota-RJ), filho 
do presidente Jair Bol-
sonaro.

“O relatório final só 
deixará para investiga-
ção essas circunstâncias 
dos hospitais do Rio de 
Janeiro, que nos foi le-
vado pelo ex-governador 
do Rio de Janeiro. É uma 
investigação muito com-
plexa porque são muitos 
sigilo”, acrescentou.

BOLSONARO
Na entrevista, o sena-

dor também afirmou que 
o presidente Bolsonaro 
cometeu crime de cor-
rupção no caso da tenta-
tiva de compra da vacina 
indiana Covaxin. Para Re-
nan, o mandatário ainda 
prevaricou em relação às 
denúncias na negociação 
da vacina pelo Ministério 
da Saúde.

“O detalhamento da 
investigação, as circuns-
tâncias, os elementos 
probantes, tudo isso leva 
a crer que ele [Bolsonaro] 
terá que ser responsabi-
lizado, sim, por crime de 
corrupção e que isso de-
verá constar do relatório”, 
disse. Em referência ao 

general Eduardo Pazuel-
lo, ex-ministro da Saú-
de, Renan afirmou que o 
atual ministro, Marcelo 
Queiroga, é “uma espé-
cie de Pazuello de jale-
co”. Segundo o senador, 
Queiroga também deverá 
ser apontado no relatório 
final da CPI. “Sua presen-
ça no ministério signifi-
cou, em português claro, 
uma contradição”, disse 
Renan. 

“Uma delas foi a sus-
pensão das vacinas para 
adolescentes, a partir de 
mentiras, e ele próprio 
reconheceu que tinha 
aceitado uma sugestão 
do presidente da Repú-
blica, o que agrava mui-
to mais a sua situação.”
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Presidente, que vai abrir a Assembleia da ONU hoje, é proibido de entrar em restaurantes por não ter se vacinado

Bolsonaro dribla restrição e come na rua em NY
NOS ESTADOS UNIDOS

Pouco após chegar a 
Nova York, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) saiu para comer uma 
pizza na rua neste do-
mingo (19). Ele escolheu 
um local que não possuía 
mesas, a poucas quadras 
do lugar onde está hos-
pedado. As imagens do 
presidente comendo pi-
zza ao lado de vários mi-
nistros foram publicadas 
em redes sociais por Gil-
son Machado, ministro 
do Turismo. Além dele, 
também saíram para co-
mer Pedro Guimarães, 
presidente da Caixa, An-
derson Torres, ministro 
da Justiça, Augusto He-
leno, do Gabinete de Se-
gurança Institucional, e 
Luiz Eduardo Ramos, da 
Secretaria-Geral da Pre-
sidência, entre outros.

A cidade de Nova York 
determinou que restau-
rantes verifiquem se os 
clientes estão vacinados 
antes de atendê-los nas 
mesas. É preciso apre-
sentar o comprovante 
original ou uma foto. 
Ao comer na rua, o pre-
sidente não teve de li-
dar com essa exigência. 
No entanto, em diver-
sas ocasiões anteriores, 
Bolsonaro parou para 
comer comidas de rua 
ou ir a restaurantes po-
pulares durante eventos 
e viagens.

O presidente está na 

cidade para participar 
da Assembleia Geral da 
ONU, e se envolveu em 
uma polêmica na sema-
na passada. Inicialmen-
te, a ONU recomendou 
aos viajantes estrangei-
ros que viessem vacina-
dos. No entanto, após 
críticas da Rússia, a enti-
dade mudou de posicio-
namento. O secretário-
-geral, António Guterres, 
disse que não teria como 
impedir líderes estran-
geiros não imunizados 
de irem ao encontro, e a 
decisão foi formalizada 
na quinta (16).

Se tivesse sido man-
tida, a medida poderia 
impedir a entrada de 
Bolsonaro. Ele já afirmou 
diversas vezes que não se 
vacinou contra a Covid, 
que já matou 4,7 milhões 
de pessoas pelo mundo. 
Em transmissão por re-
des sociais nesta quinta 
(16), repetiu a fala. “De-
pois que todo mundo 
tomar [a vacina] eu vou 
decidir o meu futuro aí”, 
afirmou.

AGENDA
Nesta segunda, Bolso-

naro teve um encontro 
com o premiê Boris John-
son, do Reino Unido. 
Nesta terça (21), ele fará 
o discurso de abertura da 
Assembleia Geral, no ple-
nário da ONU, e voltará 
ao Brasil à noite.

O presidente chegou 
ao hotel, que fica a pou-
cas quadras da sede da 

ONU, no fim da tarde de 
domingo. Ele entrou por 
uma porta lateral e não 
falou com a imprensa. A 
assessoria de comunica-
ção havia orientado os 
jornalistas a aguardarem 
na portaria principal. 
Mas depois, perto das 
18h, avisou que ele já es-
tava no hotel e havia en-
trado por outra porta.

Um grupo de cerca 
de dez pessoas levaram 
faixas em defesa dos in-
dígenas e pedindo fora 
militares. Eles gritaram 
palavras de ordem ao 
saber que Bolsonaro já 
tinha entrado no hotel, 
como “criminoso entra 
pelos fundos”.

COVID
Um integrante da co-

mitiva que foi a Nova York 
para preparar a viagem 
do presidente Jair Bolso-
naro à Assembleia-Geral 
da ONU teve resultado 
positivo em um teste de 
coronavírus.

A informação foi ante-
cipada pela CNN Brasil e 
confirmada pela reporta-
gem. O funcionário, que 
trabalha no cerimonial 
da Presidência, saiu do 
Brasil há cerca de 10 dias 
para ajudar a planejar 
previamente a logística 
da viagem. Ele se sentiu 
mal na última sexta (17) e 
teve o diagnóstico de Co-
vid confirmado no sába-
do (18), um dia antes da 
chegada do presidente 
Bolsonaro aos EUA.

RAFAEL BALAGO
FOLHAPRESS

Reprodução / Redes sociais

NA SARGETA | Bolsonaro e a comitiva brasileira comem pizza em pé na calçada em NY

‘Se não quer se vacinar, não venha’, diz prefeito
Prefeito de Nova York, 

o democrata Bill de 
Blasio, afirmou nesta 
segunda-feira (20) que, 
se o presidente do Bra-
sil, Jair Bolsonaro, não 
quer se vacinar contra a 
Covid-19, que “não in-
comode vindo” à cidade 
americana.

A crítica foi feita em 
meio à viagem do pre-
sidente brasileiro aos 

Estados Unidos para 
participar da Assem-
bleia-Geral da ONU, 
onde discursará nesta 
terça (21).  Nesta segun-
da, Bill de Blasio elevou 
o tom e citou Bolsona-
ro nominalmente. “Nós 
devemos mandar uma 
mensagem a todos os lí-
deres mundiais, incluin-
do, mais notavelmente 
o presidente do Brasil, 

Bolsonaro. Quem quer 
vir precisa estar vacina-
do. Se você não quer se 
vacinar, não incomode 
vindo”, afirmou o prefei-
to americano.

A transmissão oficial 
da Prefeitura de Nova 
York ainda colocou uma 
foto de Bolsonaro com 
a legenda: “vacine-se”. 
“Todos devem estar se-
guros juntos”.                  | FP

A ONU foi avisada do 
ocorrido. Não está cla-
ro em quantas reuniões 
o funcionário infectado 
esteve nem se ele foi à 
sede da entidade nos úl-
timos dias.

Pelo status que ele tem 
no governo, tudo indica 
que ele estava hospeda-
do no mesmo hotel usa-
do por Bolsonaro e sua 
comitiva. Depois que a 
contaminação foi con-

firmada, a pessoa foi iso-
lada e ficará 14 dias em 
quarentena antes de vol-
tar ao Brasil. Procurada, 
a assessoria de imprensa 
da Presidência disse des-
conhecer o caso.

ELEIÇÕES 2022

Doria se inscreve para prévias no PSDB e aposta no antipetismo
O governador de São 

Paulo, João Doria, se 
inscreveu, nesta segun-
da-feira (20), nas prévias 
presidenciais do PSDB 
fazendo críticas aos go-
vernos do PT e afirman-
do que o antipetismo 
será predominante em 
sua eventual campanha 
à Presidência da Repúbli-
ca. Doria também alfine-
tou o governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, mas 
de forma menos incisiva.

As prévias tucanas es-
tão acirradas entre Doria 
e o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite. Ambos são defen-
sores do impeachment 
de Bolsonaro – posição 
rechaçada por boa parte 
da bancada de deputados 
do PSDB, que hesita em 
fazer parte da oposição 
por depender de votos de 

bolsonaristas e verbas do 
governo federal.

Apesar de o presidente 
do partido, Bruno Araú-
jo, ter convocado uma 
reunião de dirigentes 
que definiu que o PSDB 
é oposição a Bolsonaro, 
os deputados não leva-
ram adiante discussões 
sobre crimes de respon-
sabilidade do presiden-
te. A resolução de que a 
sigla faz oposição veio 
após os discursos golpis-
tas de Bolsonaro no 7 de 
Setembro.

Durante a manhã, Do-
ria foi o primeiro tucano 
a se inscrever nas pré-
vias, na sede do PSDB 
em Brasília. Também de-
vem concorrer o senador 
Tasso Jereissati (CE) e o 
ex-prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio.

Ao fazer sua inscrição, 

Doria leu uma carta à 
nação em que faz críti-
cas diretas aos ex-presi-
dentes Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e Dilma 
Rousseff (PT) e indiretas 
a Bolsonaro.

“Os governos de Lula 
e Dilma representaram 

a captura do Estado 
pelo maior esquema de 
corrupção do qual se 
tem notícia na história 
do país. Fazer políticas 
públicas para os mais 
pobres não dá direito, a 
quem quer que seja, de 
roubar o dinheiro públi-

co. Os fins não justificam 
os meios”, disse Doria.

Questionado se o an-
tipetismo fará parte de 
sua campanha, Doria 
afirmou que sim. “Esse 
antipetismo será predo-
minante dentro da nossa 
campanha, com muita 
clareza”, disse.

Em referência velada a 
Bolsonaro, o tucano afir-
mou que “os tempos são 
de retrocesso”. “Retroces-
so institucional, demo-
crático, econômico, am-
biental, social, político 
e moral. Nossas institui-
ções têm sido atacadas, 
mas dão provas de inde-
pendência e coragem ao 
defenderem o que temos 
de mais sagrado: respeito 
à Constituição, ao Estado 
democrático de Direito, 
com eleições livres”, disse 
Doria.                  | FOLHAPRESS

Divulgação / PSDB

PRÉVIA | Ao lado de Bruno Araújo, Doria mostra inscrição

O Brasil registrou 248 
mortes por Covid e che-
gou a 591.034 óbitos des-
de o início da pandemia.

Mais uma vez, os dados 
do dia foram afetados por 
problemas em algumas 
secretarias estaduais de 
saúde. O Ceará apresen-
tou dados negativos de 
casos, o que fez com que 
o total de infecções no dia 
ficasse também negativo 
(-2.389).

O estado de São Paulo 
também relatou proble-
mas e disse que os óbitos 
notificados são inferio-
res ao esperado “devido 
a uma instabilidade no 
serviço do Sivep, sistema 
federal onde são notifi-
cados os casos graves de 
Covid-19 e as mortes”.

                                     | FOLHAPRESS

Brasil registra 
248 mortes por 
Covid em 24h

CORONAVÍRUS
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Gigante asiática Evergrande admite dificuldade para pagar dívida bilionária e assusta investidores em todo o mundo

Risco de calote na China derruba as Bolsas
ECONOMIA

O temor de um calote 
bilionário da Evergrande, 
uma gigante do mercado 
imobiliário chinês, derru-
bou as Bolsas pelo mun-
do. O Ibovespa, principal 
índice da brasileira B3, re-
cuou 2,33% e fechou com 
108.843 pontos. O dólar 
subiu 0,81%, cotado a R$ 
R$ 5,3320.

Nos Estados Unidos, 
Dow Jones, S&P 500 e 
Nasdaq caíram 1,78%, 
1,70% e 2,19%, respec-
tivamente. Na Europa, 
o índice Euro Stoxx 50 
(zona do euro) retroce-
deu 2,11%. Também caí-
ram as Bolsas de Londres 
(-0,86%), Paris (-1,74%) e 
Frankfurt (-2,31%).

A Evergrande, cujo pas-
sivo é estimado US$ 355 
bilhões (R$ 1,89 trilhão), 
informou a credores que 
não conseguirá cumprir 
os pagamentos de juros da 
dívida com vencimento 
nesta segunda-feira (20). 
Economistas afirmam que 
a situação é grave, capaz 
de trazer de volta o “fan-
tasma da crise de 2008”, 
como relatou a casa de 
análise Levante Research 
em boletim enviado nesta 
manhã a investidores.

Em setembro de 2008, 
o banco americano 
Lehman Brothers que-
brou ao reconhecer a 
insolvência de créditos 
imobiliários, sem receber 
socorro do Fed (o banco 
central dos EUA), o que 
provocou um efeito do-
minó de perdas em ins-
tituições financeiras pelo 
mundo afora.

Enrico Cozzolino, só-
cio-analista da Levante, 
afirma que, neste mo-
mento, a Evergrande le-
vantou “uma bandeira 
amarela” para o mercado. 
Roberto Dumas, profes-
sor de economia chinesa 
do Insper, recomenda 
cautela no pessimismo. 
“O mercado está em pâ-
nico porque não sabe se o 
governo chinês irá atuar, 
então, eu digo: calma, o 
governo deverá interfe-
rir”, diz Dumas.

Segundo dados le-
vantados por Dumas, a 
Evergrande tem papel 
estratégico para projetos 
de longo prazo que bus-
cam o desenvolvimento 
econômico da China. A 
empresa é responsável 
por 1.300 empreendi-
mentos em cidades de 
baixa renda e emprega 
3,8 milhões de trabalha-
dores ao ano.

Além de citar a preo-
cupação com o impacto 
social, o professor refor-
ça que o governo chinês 
tem forte capacidade de 
interferência na gestão 
dos ativos que compõem 
parte considerável da dí-
vida da Evergrande, os 
WMPs (Wealth Manage-
ment Products ), espécie 
de títulos emitidos sem 
garantia.

“O governo vai inter-
ferir de alguma maneira, 

pois pode trocar dívida 
por ativos”, diz Dumas. 
“Não vai ser fácil, mas 
está longe de virar um 
Lehman Brothers porque 
o governo chinês vai fazer 
alguma coisa.”

Dumas estima que em 
algum momento o go-
verno vai promover a 
reestruturação da com-
panhia, com venda de ati-
vos, limitando as perdas 
para evitar tensão.

Leia mais na página 15

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

GIGANTE | A empresa chinesa Evergrande tem atuação em várias áreas, mas se destaca no mercado imobiliário

Fundação: 1996, na cidade de Guangzhou, na China
Ativos: R$ 1,89 trilhão
Vendas por ano: R$ 577,22 bilhões
Empregados: 200 mil funcionários no momento
Projeções para 2022: R$ 2,47 trilhões em ativos e R$ 824,60 
bilhões em vendas
Ramo imobiliário: um dos principais braços de atuação do grupo 
é a Evergrande Real Estate, do ramo imobiliário, que possui cerca 
de 1.300 projetos espalhados por 280 cidades da China
Clientes: o foco da Evergrande Real Estate está na entrega de 
casas decoradas e o público da companhia é estimado em aproxi-
madamente 12 milhões de proprietários.

RAIO-X DA EVERGRANDE

VIOLÊNCIA

Bandidos sequestram helicóptero no Rio 
para tentar chegar ao presídio de Bangu

Dois homens seques-
traram um helicóptero 
neste domingo (19) no 
Rio de Janeiro e rende-
ram o piloto. Os bandi-
dos ordenaram que o 
comandante, Adonis Lo-
pes, voasse em direção 
ao Complexo Peniten-
ciário de Bangu, na zona 
oeste da cidade.

Os sequestradores não 
sabiam, porém, que Lo-
pes atua na Polícia Civil. 
Quando já estava voan-
do, ele fez uma manobra 
para pousar em um ba-
talhão da Polícia Militar 
e tentar impedir a conti-
nuidade do sequestro.

Os bandidos, no en-
tanto, perceberam a es-
tratégia, agarram Lopes 
e começaram a lutar 
com o piloto enquanto 
a aeronave estava no ar.

Durante a briga, o he-
licóptero voava próximo 
ao chão e dava voltas no 
céu. A cena foi registrada 
por pessoas que estavam 
no batalhão.

Em entrevista ao “Bom 
Dia Brasil”, da TV Globo, 
Lopes disse que recebeu 
uma “gravata” de um dos 
sequestradores, razão 
pela qual perdeu o con-
trole da aeronave.

“Aquelas manobras, 
na verdade, não foram 
propositais. Aquelas ma-
nobras foram em decor-
rência daquela luta que 
ocorria na cabine do he-
licóptero.”

O voo havia sido con-
tratado na manhã de 
domingo com destino 

a Angra dos Reis (RJ). 
Lopes inicialmente não 
faria a viagem, mas aca-
bou escalado para subs-
tituir um colega que es-
tava passando mal.

Segundo a Polícia Ci-
vil, os bandidos desis-
tiram do plano quando 
perceberam que a aero-
nave poderia cair. Eles 
então mandaram o pi-
loto seguir para Niterói, 
município do Rio, onde 
pularam em uma área de 
mata. O caso está sendo 
investigado.    | FOLHAPRESS

EMPRESAS

Vale perde posto de empresa mais 
valiosa da AL para o Mercado Livre

A forte queda no preço 
do minério de ferro nas 
últimas semanas, puxado 
para baixo pelos sinais de 
desaquecimento da eco-
nomia chinesa, custou à 
Vale o posto de empresa 
mais valiosa da América 
Latina. Quem assumiu a 

liderança em seu lugar foi 
o Mercado Livre.

Segundo dados da pro-
vedora de informações fi-
nanceiras Economatica, o 
valor de mercado da Vale 
alcançou US$ 78,69 bi-
lhões (R$ 419,62 bilhões) 
nesta segunda-feira (20), 

abaixo dos US$ 90,51 bi-
lhões (R$ 482,65 bilhões) 
da varejista digital.

No fim de agosto, o va-
lor de mercado da mine-
radora era de US$ 96,65 
bilhões, contra US$ 92,83 
bilhões do Mercado Livre.

                                       | FOLHAPRESS

Reprodução

TENSÃO | Piloto entrou em luta com bandidos no voo
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Fotos: Divulgação

SHOW | Foto de uma das apresentações com dança e coreografias de alunos da Apae durante o evento beneficente

DANÇA | Alunos da Apae

ARTE | Projeto Apae Show usa linguagens artísticas para potencializar as habilidades e talentos dos alunos

Exposição fotográfica retrata a 
trajetória do evento que mostra o 
talento dos alunos da entidade

20 anos de 

Apae Show
INCLUSÃO SOCIAL

Uma exposição de fo-
tos celebra os 20 anos do 
‘Apae Show’, evento da 
entidade de Santa Bár-
bara d’Oeste que promo-
ve a inclusão e mostra a 
capacidade e talento das 
pessoas com deficiência 
através da arte. Alunos, 
profissionais da Apae de 
Santa Bárbara e artistas 
convidados participam 
do espetáculo com apre-
sentações de música, tea-
tro e dança.  

Instalada no Tivoli Sho-
pping, a exposição apre-
senta através de imagens 
fotográficas um pouco da 
história de como foi esse 

evento ao longo dos anos 
e pode ser visitada gratui-
tamente, de acordo com o 
horário de funcionamen-
to do shopping, até o dia 
30 deste mês. 

“A data de realização 
dessa exposição foi esco-
lhida a dedo, para ocorrer 
dentro desse mês, conhe-
cido como “Setembro 
Verde”, que é o mês da 
inclusão social da pessoa 
com deficiência. A ex-
posição está linda! Vale a 
pena conferir!”, convida a 
coordenadora de Marke-
ting do Tivoli Shopping, 
Paula Funichello. 

A iniciativa também 
faz parte da Semana Na-
cional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e 
Múltipla, celebrada em 
agosto e desenvolvida 
pela Federação Nacional 
das Apaes, desde 1963. 

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA

A data de 
realização 
dessa exposição 
foi escolhida a 
dedo, para ocorrer 
dentro desse 
mês, conhecido 
como “Setembro 
Verde”, que é o 
mês da inclusão 
social da pessoa 
com deficiência. A 
exposição está linda! 
Vale a pena conferir!

PAULA 
FUNICHELLO
coordenadora de 
Marketing do Tivoli 
Shopping

Espetáculo de inclusão e mostra de talentos
Neste ano, o Apae 

Show aconteceu no dia 
28 de agosto com apre-
sentações no ginásio da 
entidade e também on-
-line. Além da mostra, 
uma feira arrecada re-
cursos para a manuten-
ção da entidade

 O espetáculo con-
tou com a participação 
do Padre Antônio Ma-
ria, que é padrinho do 
evento de inclusão e da 
Apae de Santa Bárbara, 
do Padre Agnaldo de 
Jesus e Maria, pároco 
da Paróquia São Paulo 
Apóstolo, além de can-
tores convidados, alu-
nos e profissionais da 
entidade.  

“Falar do ApaeShow 
é uma emoção muito 
grande, pois faço parte 
dele desde 2001, quan-
do começamos. Esse é 
um espetáculo de inclu-
são, onde artistas e nos-
sos alunos participam 
no mesmo palco. É uma 
demonstração de que 
não há limites do corpo 
através da dança e da 
arte. Com isso eles con-
seguem mostrar do que 
são capazes, mesmo 
dentro de suas limita-
ções. Acho esse espetá-
culo grandioso e lindo!”, 
explica Lúcia Cristina 

Mostra pode ser 
visitada até dia 30 
no Tivoli Shopping 

gratuitamente

Armelin, professora de 
Educação Física da en-
tidade. 

“O Apae Show é real-
mente um verdadeiro 
espetáculo de inclusão. 
A arte trabalha muitas 
habilidades do desen-
volvimento humano e 
além disso, o Apae Show 
mostra o trabalho da 
Apae de Santa Bárbara 
de forma global, mos-
trando que essas pes-
soas deficientes não são 
incapazes. Muito pelo 
contrário, elas são ca-

pazes de muitas coisas e 
as linguagens artísticas 
potencializam todas as 
habilidades que eles já 
têm. Sou grata por estar 
à frente desse projeto. É 
a minha maior realiza-
ção pessoal e profissio-
nal”, diz Viviane Gonçal-
ves de Oliveira Ribeiro, 
professora de Expressão 
Corporal e fonoaudiólo-
ga da Apae, responsável 
por toda a organização 
de palco e pelas coreo-
grafias apresentadas no 
evento. 

A professora de Ar-
tes, Silaine Rota Rove-
ram Albarote, também 
celebra o fato de par-
ticipar do Apae Show. 
“É muito gratificante e 
maravilhoso poder par-
ticipar da preparação e 
dos ensaios dos alunos 
para esse evento. É gra-
tificante ver a felicidade 
no rostinho de cada um 
deles por estar envolvi-
dos com o Apae Show. 
E quando eles sobem ao 
palco, eles ficam mui-
to emocionados. É algo 

lindo de se ver!”, afirma. 
Quem também se ani-

ma ao falar sobre o Apae 
Show são os alunos. “O 
Apaeshow foi lindo! Eu 
adorei participar!”, diz 
Paulo José Florentino, 
de 29 anos, que foi um 
dos participantes do 
evento.   “O Apae Show 
para mim é muito gos-
toso. É um verdadeiro 
sonho porque eu gosto 
muito de dançar. Eu fico 
feliz de participar!”, diz 
o aluno Rogério Gomes, 
de 36 anos.      | DA REDAÇÃO
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TV Tudo

Passou, passou
Um dos assuntos mais 

comentados desde do-
mingo, foi a escorregada 
da equipe de esportes 
da Globo, que terminou 
a transmissão de Vasco 
e Cruzeiro dando vitó-
ria para o clube carioca, 
quando o jogo terminou 
empatado.

Foi um erro de todos. 
Paciência.

Está na hora
No instante em que al-

guns clubes lutam pela 
volta do público aos es-
tadios, como aconteceu, 
inclusive, neste desastroso 
Vasco e Cruzeiro, por que 
ainda o off-tube?

Por que os jogos sendo 
transmitidos dos estú-
dios?

Vamos 
combinar

Todos os estádios, al-
guns até com maior con-
forto, possuem cabines 
de transmissão muito 
seguras.

O que está sendo feito 
em estúdios, pode ser per-
feitamente nos campos 
de jogo. Se a transmissão 
de Vasco e Cruzeiro tives-
se acontecido de São Ja-
nuário, tal falha não teria 
ocorrido.

Preparativos
A Band já se movimenta 

para a transmissão do GP 
do Brasil de Fórmula 1, dias 
13 e 14 de novembro, no 
autódromo de Interlagos, 
em São Paulo, com pre-
sença de público.

São muitos os cuidados 
que devem ser tomados 
para receber uma etapa 
do mundial.

Grande perda
Luís Gustavo, que nos 

deixou domingo, faria um 
filme escrito por Malu Ma-
der e Guilherme Gonzalez.

“Estava empolgadís-
simo. Leu todos os tra-
tamentos. Cada diálogo 
foi pensado nele e na sua 
grandeza como um dos 
maiores de todos os tem-
pos”, escreveu Gonzalez 
numa rede social.

Bate – Rebate
• “Jornal da Record” es-

treou nesta última segun-

da-feira a série “Trançados 
do Sertão”, com reporta-
gens de Leandro Stoliar, 
Rogério Gomes, Marcelo 
Souza, Leandro Marinho e 
Pedro Veloso...

• ... A coordenação é de 
Rosana Teixeira.

• A Play FM chegou ao 
Paraná, cidade de Marin-
gá, em 105,7.

• O canal Arte 1 está 
anunciando para a pró-
xima sexta-feira. 21h30, 
a exibição de um show 
histórico de Ray Charles, 
realizado no Salle Pleyel, 
em Paris.

• Audiência: Record – 
Rio, de acordo com levan-
tamento da última sema-
na, ocupou a liderança por 
quase duas horas...

• ... Durante 87 minutos 
o “Balanço Geral RJ” ficou 
em primeiro lugar.

• Estudo realizado pelo 
Kantar Ibope aponta que 
aumentou o consumo do 
veículo rádio, com quase 
85% das pessoas decla-

rando que ouvem todos 
os dias.

• Terça-feira de Liberta-
dores no SBT. Palmeiras e 
Atlético MG jogam a partir 
das 21h15...•       ... Narração 
de Téo José, com comen-
tários de Mauro Betting, 
Washington e Nadine 
Basttos na análise da ar-
bitragem.

C´est fini
Marcos Lazarini e Char-

les Peixoto foram esca-
lados para supervisionar 
“Malhação – Eu quero é 
ser feliz”, a próxima inédi-
ta do horário escrita pelos 
irmãos-cineastas Eduardo 
e Marcos Carvalho.

O projeto, vale lembrar, 
ainda é da antiga gestão 
de Silvio de Abreu, que 
deixou a Globo, e será di-
rigido por Paulo Silvestrini. 
Estreia em 2022.

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

Favoritos
Essa “Fazenda” promete... A Betfair.net, movimen-

tando seu time de especialistas, já montou um ranking, 
apontando os favoritos para a edição deste ano.

Dayane Mello e Tati Quebra Barraco, de acordo com 
levantamento realizados, irão chegar à final.

E mais...
No ranking montado até aqui, os participantes Fer-

nanda Medrado, Mileide Mihaile e Gui Araujo também 
aparecem com boas possibilidades.

Nego do Borel está na 9ª colocação e Rico Melquiades 
na 12ª.

Instagram

Dayane Mello

CONSCIENTIZAÇÃO

A Prefeitura de Hor-
tolândia encontrou uma 
forma lúdica de cons-
cientizar os servidores 
sobre a importância de 
economizar os recursos 
naturais, principalmente 
neste período de escas-
sez de água. Os agentes 
ambientais, vinculados 
à Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, apre-
sentam nas secretarias 
e departamentos mu-
nicipais uma minipeça 
teatral com dicas para 
a mudança de hábitos 

que levam à economia 
de água e energia elétrica 
não só no espaço públi-
co, mas também, às suas 
residências.

“Desligar as luzes de 
salas que não estão sen-
do ocupadas e os com-
putadores no horário de 
almoço são pequenas 
ações que contribuem 
para a economia de ener-
gia elétrica no ambiente 
de trabalho. Optar por 
uma ‘canequinha’ para a 
água e o café e, na hora 
de lavar o objeto, fazer 
uma lavagem curta tam-
bém é importante. Já em 
casa, manter os cômodos 
vazios com as luzes apa-

gadas, desligar a torneira 
enquanto estiver esco-
vando os dentes e o chu-
veiro ao ensaboar o cor-
po no banho e só ligá-los 
quando for enxaguar, 
também contribuem 
muito para a economia 
de água. Preservar os re-
cursos naturais, princi-
palmente em tempos di-
fíceis, é preservar a vida”, 
explica o agente ambien-
tal Ricardo Zanoni.

A ação de conscienti-
zação para preservação 
dos recursos naturais 
faz parte do programa 
“Município VerdeAzul”, 
uma iniciativa do gover-
no estadual.

Ação desenvolvida pela Prefeitura de Hortolândia dá 
dicas para adotar no ambiente de trabalho e em casa 

Peça orienta sobre 
economia de água 
e de energia elétrica

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Divulgação

TEATRO| Minipeça conscientiza sobre mudanças de hábitos para economia de recursos
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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  
A construção de relacio-
namentos é complexa, 
e não há um momento 

em que você possa descansar, dando 
por garantido que está tudo certo para 
sempre. A construção de relaciona-
mentos requer atenção constante. 
É assim.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Desânimos acontecem, 
mas sua alma não é 
obrigada a estacionar 

nesses. Lance mão do que, por 
ventura, seja eficiente para dar um 
novo ânimo, e descanse, para depois 
retomar tudo com entusiasmo e boa 
vontade. É assim.. 

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Esperar que o ânimo 
retorne para iniciar o 
que tem em mente não 

seria a melhor atitude. Procure dar 
o primeiro passo e você verá que o 
ânimo retorna na mesma medida em 
que você continuar se atrevendo a 
andar. Aí sim.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Para se livrar do peso 
morto que a alma 
carrega é imprescindível 

mexer em coisas que, à primeira vista, 
seria melhor deixar quietas, porém, se 
você as deixar assim, lá no futuro elas 
voltarão a atormentar. É assim.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Expressar suas verda-
des é uma necessidade 
premente, porém, seria 

melhor você se conter, à procura da 
hora certa de falar, porque assim você 
evitará desentendimentos inúteis e, 
além disso, conseguirá seu objetivo.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Seus interesses não 
precisam ser postos 
acima de tudo, porém, 

valorizados o suficiente para que não 
sejam jogados a escanteio sempre 
que surgirem outros assuntos, apa-
rentemente mais importantes. Tudo 
em seu lugar.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
As coisas irão se 
acertando, um pouco 
pela mão misteriosa da 

vida, outro pouco porque você irá reti-
ficando erros e colocando planos em 
marcha. Na prática, não há com que 
se preocupar, mas a alma se preocupa 
mesmo assim.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
A necessidade de 
mergulhar fundo no 

seu interior e enfrentar as verdades 
imprescindíveis se torna a cada dia 
mais e mais urgente. Procure reservar 
mais tempo que o habitual para ficar a 
sós com sua alma.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Julgar é inevitável, mas 
condenar é uma escolha 

moral que você faz interiormente. Já 
que a mente humana julga a realidade 
e as pessoas para tomar decisões, 
procure desenvolver a imparcialidade. 
Isso ajudará. 

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Escolha algo para fazer e 
faça, porque não há mar-

gem para ficar sem fazer nada, isso 
seria uma forma de acumular tensão, 
a qual, depois, explodiria através dos 
relacionamentos. Faça alguma coisa, 
qualquer coisa.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Agora sua alma conse-
gue ver as coisas de 
um jeito que teria sido 

impossível há alguns meses atrás. 
Isso indica o quanto você se lançou 
à experiência de vida, e o quanto 
aproveitou tudo que aconteceu. Em 
frente.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Ser espiritual não se 
opõe a ser material, pelo 
contrário, espiritualidade 

que se preze há de servir para você 
fazer uma ponte entre o que aparente-
mente se manifeste como oposição. 
Aí sim você seria espiritual.

oscar@quiroga.net
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Time enfrenta hoje o Atlético-MG pela semifinal da Libertadores e treinador Abel Ferreira diz que rival é favorito

Palmeiras usa pecha de ‘azarão’
ESTRATÉGIA

Em grandes decisões, 
técnicos e jogadores 
buscam com seus dis-
cursos influenciar de 
alguma forma as par-
tidas nos dias prévios 
aos confrontos. Abel 
Ferreira sabe bem dis-
so e tem sido enfático 

ao falar sobre o duelo 
entre Palmeiras e Atlé-
tico-MG pela semifinal 
da Copa Libertadores. 
“Não tenho dúvida de 
que nosso adversário é 
favorito.”

Pelo menos nas pa-
lavras, o treinador tem 
usado a mesma tática 
que ajudou os palmei-
renses a superarem o 
River Plate (ARG) nes-
ta mesma fase do tor-
neio, na edição passada, 
quando a equipe pau-

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Cesar Greco/Palmeiras

TREINAMENTO | O técnico Abel Ferreira conversa com jogadores durante preparação na Academia de Futebol, ontem

Após não ter reco-
nhecido assédio nas 
ações de Rogério Ca-
boclo com uma fun-
cionária da CBF, a 
Comissão de Ética da 
entidade reviu sua 
posição nesta segun-
da-feira (20) e decidiu 
aumentar a punição 
de afastamento do 
presidente de 15 para 
21 meses.

O presidente foi acu-
sado por sua secretária 
de assédio moral e se-
xual e foi afastado do 
cargo em 6 de junho. 
Inicialmente, no en-
tanto, a comissão en-
tendeu apenas que ele 
havia tido uma “con-
duta inapropriada”. 
Com a nova punição, 
descontando o tempo 
já cumprido, o man-
datário regressará a 
um mês do fim de sua 
gestão. 

Comissão 
aumenta 
punição

ROGÉRIO CABOCLO

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

BRASILEIRO

Corinthians volta ao treino após empate
Depois de ficar no em-

pate com o América-MG 
no domingo (19), na Neo 
Química Arena, com gol 
de Giuliano, o elenco do 
Corinthians voltou aos 
trabalhos no CT Joaquim 
Grava nesta segunda (20) 
pela tarde.

Os titulares nem se-
quer foram a campo para 
trabalhar com o técni-
co Sylvinho, enquanto 
o meia-atacante Adson 
- desfalque nas últimas 
quatro rodadas - seguiu 
no processo de transição 
do departamento médi-
co para os gramados.

De acordo com as in-
formações divulgadas 
pelo Corinthians, a co-
missão técnica coman-
dou um treino coletivo 
com os reservas. O garo-
to Adson, de apenas 20 
anos, tinha a esperança 
de treinar com bola na 
atividade desta tarde, 
mas não foi liberado.

O jogador ficou sob os 
cuidados dos prepara-
dores físicos e ainda não 

tem uma data definida 
para retornar, embora 
esteja no estágio final 
da recuperação do trau-
ma sofrido na perna es-
querda.

Como é habitual em 
dias que sucedem os jo-
gos, os titulares nem se-
quer calçaram chuteiras 
e ficaram na parte inter-
na do CT Joaquim Gra-
va fazendo uma série de 
exercícios regenerativos. 
No próximo sábado (25), 
o Alvinegro mede forças 
com o Palmeiras, em Ita-
quera, pela 22ª rodada 
do Campeonato Brasilei-
ro e tenta quebrar a se-
quência de três empates 
seguidos.

O elenco do Corin-
thians se apresenta na 
terça (21) pela tarde para 
dar sequência à prepa-
ração para o clássico. O 
técnico Sylvinho não po-
derá contar com Roni e 
Ruan Oliveira, ambos no 
departamento médico, e 
também com o volante 
Gabriel, suspenso pelo 
cartão vermelho rece-
bido no jogo de ontem, 
diante do América-MG.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

GOL  | Giuliano vibra ao marcar pelo Corinthians no empate com o América, domingo

lista aliviou sua própria 
pressão colocando os 
argentinos como o clube 
a ser batido.

Naquela ocasião deu 
certo, embora com um 
susto no jogo de volta 
-depois de ganhar por 
3 a 0 na Argentina, o 
time alviverde perdeu 

em casa por 2 a 0. Desta 
vez, a primeira partida 
será no Allianz Parque, 
nesta terça-feira (21), às 
21h30. A volta está mar-
cada para 28 de setem-
bro, no Mineirão.

Abel apoia a sua tese 
em dois argumentos. O 
primeiro são os investi-

mentos recentes feitos 
pelo Atlético-MG, que 
permitiram ao clube 
trazer jogadores como 
os atacantes Hulk e Die-
go Costa, além do meia 
Nacho Fernández. “Nós 
temos as nossas am-
bições, mas acho que 
ninguém tem dúvida de 

que o nosso adversário 
é favorito, por tudo. Pelo 
que investiu, pelo que 
gastou, por continuar a 
gastar. Nós vamos com 
nossa humildade e com 
o feijão com arroz”, afir-
mou o português, atual 
campeão continental 
e que ganhou o meio-

-campista Dudu, de vol-
ta ao clube.

O segundo argumen-
to de Abel é o momento 
atual. Os rivais lideram o 
Campeonato Brasileiro 
com vantagem de sete 
pontos para o segundo 
colocado, no caso o pró-
prio Palmeiras (45 a 38). 
Além disso, não perdem 
há dez partidas, com 
oito vitórias e dois em-
pates –em seus últimos 
dez compromissos, a 
equipe paulista venceu 
quatro, perdeu quatro e 
empatou dois.

Cuca está ciente dessa 
diferença, mas já perce-
beu a tática do técnico 
rival. “Não adianta dizer 
‘Vocês são os favoritos 
para isso ou aquilo’. Você 
está competindo contra 
o Flamengo, contra o 
Palmeiras, com grandes 
equipes no Campeonato 
Brasileiro”, rebateu.

Fato é que ambos con-
cordam em ao menos 
uma coisa: fazer segre-
do em relação a suas 
escalações. Os dois não 
confirmaram com ante-
cedência os times que 
vão mandar a campo 
nesta terça.

Técnico usa mesma 
tática que fez Verdão 

superar River Plate 
na edição passada
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Sábado (18/9)    
17h – Chapecoense 0 x 2 Palmeiras
18h45 – Athletico-PR 2 x 1 Juventude
19h – Atlético-MG 3 x 0 Sport
21h – Ceará 0 x 0 Santos
21h – Bahia 1 x 1 RB Bragantino

Domingo (19/9)
11h – Internacional 1 x 0 Fortaleza
16h – São Paulo 2 x 1 Atlético-GO
18h15 – Corinthians 1 x 1 América
20h30 – Flamengo 0 x 1 Grêmio

Ontem (20/9)
20h – Cuiabá x Fluminense*

• 21ª 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 45 20 14 32 19
Palmeiras 38 20 12 32 9
Flamengo 34 18 11 35 17 
Fortaleza 33 21 9 29 6
RB Bragantino 33 20 8 31 9
Corinthians 30 21 7 20 2
Internacional 29 20 7 24 2
Fluminense 28 20 7 20 -1
Athletico-PR 27 20 8 25 1 
Cuiabá 27 20 6 21 1
Atlético-GO 26 20 6 17 -3
São Paulo 25 20 6 18 -5
Ceará 25 20 5 19 -2
Santos 24 21 5 20 -5
Bahia 23 21 6 25 -8 
Juventude 23 21 5 18 -7 
Grêmio 22 19 6 15 -3
América-MG 22 20 5 18 -5
Sport 17 21 3 8 -10 
Chapecoense 10 21 1 17 -17

Jogo não encerrado até o fechamento 
desta edição

BRASIL

A seleção feminina de 
futebol voltou a derrotar 
a Argentina, agora no es-
tádio Almeidão, em João 
Pessoa. Nesta segunda-
-feira (20), as brasileiras 
levaram a melhor no 
amistoso por 4 a 1, com 
gols da estreante lateral 
Yasmin, da meia Kerolin 
e das atacantes Marta e 
Debinha. Na última sex-
ta-feira (17), a equipe 
comandada por Pia Sun-
dhage já havia ganhado 
das rivais por 3 a 1 no es-
tádio Amigão, em Campi-
na Grande (PB).

As brasileiras foram a 
campo com duas mudan-
ças em relação ao amis-
toso anterior. Na defesa, 
a zagueira Daiane entrou 
no lugar da lateral Bruni-
nha. Com isso, Antônia, 
que atuou no miolo de 
zaga no último jogo, as-
sumiu o lado direito, com 
Daiane e Erika formando 
a dupla central e Tamires 
na esquerda. No ataque, 

Nycole jogou com Marta, 
substituindo Ludmilla.

Apesar de demorar para 
acertar o último passe, o 
Brasil dominou o primei-
ro tempo. Aos dez minu-
tos, a volante Angelina 
balançou as redes, mas 
o gol foi invalidado por 

falta de Kerolin no lance. 
Aos 18, Marta chutou da 
entrada da área e obrigou 
a goleira Laurina Oliveros 
a se esticar para espalmar 
pela linha de fundo. Na 
sequência, Nycole bateu 
o escanteio pela direita, 
Oliveros saiu mal e Kero-
lin, livre, completou para 
as redes vazias, na segun-
da trave.

As brasileiras manti-
nham a posse no campo 
rival e só encontravam 

Meninas voltam a derrotar rival por 
4 a 1 em jogo em João Pessoa

Seleção bate 
a Argentina 
em amistoso

AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

Lucas Figueiredo/CBF

GOL | Marta comemora com Debinha o gol que marcou diante das argentinas no jogo desta segunda-feira (20)

Foto mostra Pelé vendo Marta em ação
Em recuperação de 

uma cirurgia para a 
retirada de um tumor 
no cólon, Pelé pareceu 
nesta segunda (20) em 
postagem no Instagram 
da filha, Kely Nasci-
mento, assistindo pela 
TV de seu quarto no 
hospital Albert Eins-
tein à partida da sele-
ção brasileira feminina 
de futebol, que venceu 
amistoso contra Argen-
tina por 4 a 1.

O ex-jogador está in-
ternado desde o último 
dia 31. Na foto publica-
da, ele observa Marta, 
que marcou de falta um 
dos gols da partida. Ke-
rolin, Debinha e Yasmin 
completaram o placar 
para o Brasil -Mariana 
Larroquette descontou 
para as adversárias.

No último domingo 
(19), Pelé também usou 
as redes sociais para in-
formar como estava sua 

recuperação. Com bom 
humor, divulgou uma 
foto em que aparece 
com as mãos fechadas, 
“dando socos no ar em 
comemoração a cada 
dia melhor”. “O bom 
humor é o melhor re-

médio e isso eu tenho 
de sobra. Não poderia 
ser diferente. É tanto 
carinho que tenho re-
cebido, que estou com 
o coração cheio de gra-
tidão”, escreveu.

Na última quinta-fei-

ra (16), ele havia sido 
levado pela segunda vez 
para a UTI.  Após o pro-
blema ser contornado, 
ele passou para o trata-
mento semi-intensivo 
na sexta-feira (17).     

    | FOLHAPRESS

Divulgação

Equipe brasileira 
já tinha vencido as 
argentinas por 3 a 1 

na última sexta

alguma resistência das 
argentinas entre a inter-
mediária e a entrada da 
área. Foi dali que Marta, 
aos 36 minutos, acertou 
uma cobrança de falta 
perfeita, no ângulo es-
querdo de Oliveros, mar-
cando pela 117ª vez pela 
seleção. Na etapa final, 
Pia sacou Kerolin, Daiane 
e Tamires para as entra-
das de Ludmilla, Yasmin 
e da zagueira Lauren, 
sendo as duas últimas es-
treando na seleção prin-

cipal. Quis o destino que, 
aos dois minutos, saísse 
dos pés de Yasmin, na 
esquerda, o cruzamento 
para Debinha, de cabeça, 
fazer o terceiro do Brasil. 
Por ironia, uma falha de 
Lauren, no lance seguin-
te, foi aproveitada pela 
atacante Mariana Larro-
quette, que descontou o 
prejuízo das visitantes.

As argentinas tiveram 
pouco tempo para co-
memorar. Aos seis, Marta 
tomou a bola na interme-

diária e abriu para Yas-
min invadir a área pela 
esquerda e bater cruzado, 
no canto direito de Olive-
ros. Na sequência, Debi-
nha ainda teve duas boas 
chances de ampliar, mas 
parou na goleira rival.

À medida que a partida 
transcorreu, Pia fez outras 
alterações e a intensidade 
brasileira naturalmente 
diminuiu. A Argentina 
tentou aproveitar a queda 
e marcou mais presença 
no campo brasileiro que 

no primeiro tempo, sem 
êxito. Na melhor oportu-
nidade, aos 24 minutos, 
a meia Florencia Bonse-
gundo fez fila ao invadir 
a área canarinho, mas 
Lauren fez um desarme 
providencial na hora da 
finalização.

A próxima data Fifa 
(período voltado a jogos 
entre seleções) feminina 
será entre os dias 18 e 26 
de outubro. O Brasil ain-
da não tem adversário 
definido.

ESPECTADOR | Filha de Pelé posta foto do Rei assistindo ao jogo da Seleção
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Divulgação-

 GUANGZHOU | Atualmente equipe está na segunda posição da Superliga Chinesa 

Osvaldo Furiatto Jr.

KART | Pilotos da categoria F-400 na saída dos boxes

LEI PELÉ

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) san-
cionou a Lei do Mandan-
te, que muda as regras de 
direitos de transmissão 
da Lei Pelé e define que 
a emissora detentora de 
contrato com o time da 
casa pode transmitir o 
jogo independente do 
acordo que o visitante 
tenha. Atualmente, uma 
emissora de televisão ou 
rádio, para transmitir um 
jogo de futebol, precisa 
ter contrato vigente com 

as duas equipes envol-
vidas na partida. O texto 
sancionado por Bolsona-
ro foi aprovado no final 
de agosto pelo Congresso 
Nacional.

O projeto é considera-
do um triunfo do gover-
no federal e dos clubes, 
que defendiam a mu-
dança na legislação, mas 
incomoda a Rede Globo. 
No entanto, uma emenda 
acrescida ao texto dimi-
nui o impacto imediato 
para a emissora.

Durante a tramitação 
na Câmara, os deputados 
acrescentaram ao texto 

Lei do Mandante define que emissora com contrato 
com time da casa pode transmitir sem aval do visitante

Bolsonaro sanciona 
lei que muda regras 
de transmissão

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Agência Brasil

NO PLANALTO | O presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão

EVERGRANDE

Dívida pode refletir no maior campeão da China
O risco de que a gigante 

chinesa Evergrande, in-
corporadora imobiliária, 
possa dar calote -possui 
passivo de US$ 355 bi-
lhões (R$ 1,89 trilhão)- 
pode ter reflexo no maior 
campeão de futebol da 
China, o Guangzhou.

Desde 2010, o clube, 
que costumava figurar na 
segunda divisão do país, 
transformou-se na maior 
potência local quando 
foi comprado pelo grupo, 
fundado em 1996 por Xu 
Jiayin, o homem mais rico 
da China.

Nos últimos 11 anos, 
grandes nomes do fute-
bol mundial foram con-

tratados, incluindo brasi-
leiros, e o time passou a 
acumular títulos. Foram 
oito troféus da liga na-
cional, além de dois vi-
ces, deixando para trás o 
Shandong Luneng, equi-
pe que tinha mais títulos 
até então, com três taças.

Três dos oito títulos do 
Guangzhou foram con-
quistados sob o comando 
de Luiz Felipe Scolari. 

O elenco atual conta 
com o meia brasileiro Ri-
cardo Goulart. O volante 
Paulinho e o atacante Ro-
binho são dois outros no-
mes conhecidos que pas-
saram pelo time chinês.

Para esta temporada, 

a Associação Chinesa de 
Futebol determinou que 
os clubes adotassem no-
mes neutros. Por isso, o 
Guangzhou deixou de ser 
chamado de Guangzhou 
Evergrande e voltou a 
usar somente seu nome 
original: Guangzhou Foo-
tball Club.

Atualmente, a equipe 
está na segunda posição 
da Superliga Chinesa, 
com 30 pontos, três a me-
nos que o líder, o Shan-
dong Luneng. O clube 
segue em expansão e está 
construindo um estádio 
de US$ 1,7 bilhão (R$ 9 
bilhões), para 100 mil es-
pectadores.       | FOLHAPRESS

KART EM PAULÍNIA

F-Racers tem 2ª corrida noturna
A Copa F-Racers de 

kart promove a segunda 
disputa noturna da com-
petição em sua 7ª etapa, 
nesta sexta-feira (24/09), 
a partir das 17h, no Kar-
tódromo Internacional 
San Marino, em Paulínia. 
A partir de agora, resta-
rão apenas três etapas 
até o fim do campeonato, 
em novembro. As provas 
podem ser acompanha-
das ao vivo pelo canal do 
campeonato no YouTube 
(Youtube F-Racers). Os 

pilotos das categorias 
Mirim (6 a 8 anos) e Ca-
dete (8 a 11 anos) inicia-
rão as disputas, com war-
mup, tomada de tempo, 
classificação e corrida 
principal, seguidos das 
categorias 125cc, F4 Jr e 
F400.

“As corridas noturnas 
fazem parte do calendá-
rio da competição e são 
um estímulo a mais para 
pilotos e preparadores, 
por conta do aumento da 
complexidade na prepa-

ração dos karts”, ressalta 
Arthur Guimarães, pro-
prietário da F4 Racers 
Motorsports, promotora 
do evento.

A Copa F-Racers é um 
dos mais importantes 
campeonatos do interior 
do estado de São Paulo, 
por oferecer baixo custo 
com padrão de compe-
tição oficial. Cerca de 70 
pilotos amadores e pro-
fissionais participam da 
competição. Os valores 
variam conforme as cate-

gorias e incluem locação 
de motor e combustível 
monitorado. São 10 eta-
pas no total, realizadas 
entre os meses de feve-
reiro e novembro.

Além de premiação aos 
cinco primeiros coloca-
dos de cada categoria, ao 
final, em novembro, ha-
verá sorteio de um motor 
F400 e um outro de 5,5cv 
aos participantes. A Copa 
F-Racers de Kart já está 
em sua terceira edição. 

| DA REDAÇÃO

Neste sentido, uma vez que a medida 
resultaria em restrição a importante 
forma de obter investimentos e restringiria 
a liberdade de atuação de um mercado 
ao desporto brasileiro e tendo por intuito 
não prejudicar empresas de comunicação 
e transmissão, bem como dar liberdade 
aos clubes para angariar patrocínios e obter 
investimentos, impõe-se o veto rase

DESPACHO DO PRESIDENTE
 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

um trecho que explicita-
mente garante que a nova 
lei não afetará os contra-
tos em vigor. A maioria 
dos acordos da emissora 
com equipes da Série A 
do Campeonato Brasilei-
ro vai até 2024.

Bolsonaro realizou 
apenas um veto na reda-
ção, que agora será ana-
lisado pelo Legislativo 
-que tem a prerrogativa 
de derrubá-lo.

Foi retirado do texto um 
dispositivo que impedia 
as emissoras de rádio e TV 
de “patrocinar ou veicular 
a própria marca e de seus 

canais e dos títulos de 
seus programas nos uni-
formes de competição” 
e nos demais meios de 
comunicação no recinto 
esportivo.

Ao justificar o veto, Bol-
sonaro alegou que a proi-
bição “contraria interesse 
público” por ter um “as-
pecto amplo e geral”.

Em um comunicado 
divulgado no domingo 
(19), o Palácio do Planalto 
argumentou que as novas 
regras de transmissão de 
partida representam me-
dida de “modernização e 
atualização da legislação”.
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