Tricolor estreia
hoje na Copa BR
Crespo leva time reserva
para encarar o modesto
4 de Julho, em Teresina
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Esportes

Lucas Figueiredo/CBF

Conmebol anuncia
Copa América 2021 no
Brasil; governo avalia
Aval de Jair Bolsonaro a
torneio provoca avalanche
de críticas; seleção treina
com Gabigol e Weverton.
Esportes 14 e 15

PGR pede ao Supremo
abertura de inquérito
contra ministro Salles
Suspeita é de que ele tenha
atuado dentro do governo
federal para dificultar a
fiscalização ambiental.
GRANJA COMARY | Com Neymar, Gabigol e Weverton, seleção de Tite treinou quase completa pela primeira vez nesta segunda, no Rio

Brasil + Mundo 08

Maio termina como terceiro mês
mais letal da pandemia na região
Cidades da área do DRS de Campinas têm número de óbitos em queda, mas ainda alto, com 1.202 mortes P3

Vacinação é
ampliada hoje
em Americana
e Sumaré
03 e 05

Fotos: Divulgação

Cidades

Hortolândia
adia para julho
volta às aulas
presenciais
05 Cidades

PEDIDO DE CASAMENTO NO SHOPPING | Música tocada no violino, balões em formato de coração,
buquê de flores, cartazes com fotos e mensagens de amor escritas à mão, além da nova aliança. Foi
assim que Wesley Belarmino da Silva, de 31 anos, resolveu pedir a namorada, Amanda Laís Lourenço, de
24, em casamento – que ela aceitou. A surpresa, na noite do último sábado (29), foi em plena Praça de
P5
Eventos do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, e emocionou quem estava por lá.
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Interferências do STF
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ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,25%
R$ 5,225

Euro

+ 0,49%
R$ 6,387

Bovespa

+ 0,52%
126.215 pontos
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Mega Sena
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ANTONIO TUCCILIO
PRESIDENTE DA CONFED. NAC.
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

O que está acontecendo
com o Supremo Tribunal
Federal ultimamente? Parece que no Brasil não há
mais 11 ministros e, sim,
11 presidentes. Confesso
que estou preocupado
com certas decisões do
STF, muitas vezes extrapolando os limites de sua
autoridade.
Um exemplo recente é
a decisão do Executivo de
não realizar o Censo em
2021. Podemos questionar o caso. Argumentos
não faltam para sua realização. Porém, no final das
contas, é o governo central quem decide se faz o
Censo ou não e arca com
sua escolha.
Aí vem o STF e decreta
a realização do Censo em
2021! Para mim, trata-se
de uma intervenção grave
do Judiciário no Execu-

tivo. E, até onde consta,
o Brasil é uma República
presidencialista. A última
palavra tem de ser do presidente. Definitivamente,
não é atribuição do STF
interferir em uma decisão
do Executivo.
Estamos falando dos
guardiões da Constituição Federal. São 11 pessoas que devem, sim, agir
quando há dúvidas legais
em relação a decisões.

Definitivamente, não
é atribuição do STF
interferir em uma
decisão do Executivo
Porém, não é isso o que
vemos no dia dia. Acompanhamos nos últimos
meses um número exorbitante de interferências
do Judiciário nos demais
poderes. É preocupante. Não deve ser assim. É
como se qualquer decisão do Executivo e do Legislativo corresse o risco
de não sobreviver, já que
basta bater o martelo e o
STF derruba.
Sabemos que o governo

Escritor é leitor?

federal e o Congresso vêm
tomando diversas decisões ruins e equivocadas.
Mas intromissões como
essa geram preocupação.
A Constituição existe para
ser respeitada. Se lá está
clara a organização dos
poderes, então é para isso
acontecer.
Outro tema que me chama a atenção é o desespero de muitos para acabar
com a Operação Lava Jato.
Fica a impressão de que
essas pessoas não querem
o fim da corrupção e, sim,
promovê-la. Crimes de
colarinho branco estão
entre os maiores atentados contra a democracia.
De nada adianta prender
os peixinhos, se os tubarões estão soltos, livres e
de olho em novas vítimas.
Esse sentimento de desestruturação na nossa
democracia não é de hoje.
Na verdade, já deixou de
ser sentimento e se torna
fato. No caso do Supremo
Tribunal Federal, suas Excelências precisam, assim
como os outros poderes,
encontrar soluções para
livrar o Brasil da situação
em que está e não insistir
nessa ineficaz e preocupante batalha de egos.
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02 - 17 - 34 - 37 - 68

IMAGEM DO DIA
Maksuel Martins / Fotos Públicas

Federal
Concurso 5.566 | 29/05/2021

Número
1º Prêmio
2º Prêmio
3º Prêmio
4º Prêmio
5º Prêmio

Bilhete
82844
55871
59309
89282
09266

FRASE DO DIA

Com mais
de 462 mil
mortes,
sediar a Copa
América é um
campeonato
da morte

Santa Bárbara d’Oeste

Relator da CPI da Covid

Primo Riccietto

PÉS NA ÁGUA | Homem atravessa de bicicleta trecho de rua alagada em cidade

do Amapá, que sofre com as enchentes.

Esta edição tem 16 páginas

facebook.com/jornaltododia
@jornaltododia
(19) 98826-0438 - Financeiro
(19) 98767-1388 - Comercial
(19) 9 9444-6774 - Redação
(19) 3471-2700 - Distribuição

Sou fundador e coordenador de um um
grupo literário há mais
de quarenta anos e faço
parte de outros. Sou detentor da cadeira 19 da
Academia Sulbrasileira
de Letras, também. E,
nós, participantes dessas agremiações, gostamos muito de ler, além
de escrever, e lemos as
obras de nossos pares,
lemos os consagrados,
até bestsellers. Não por
obrigação, mas para
conhecer o trabalho do
próximo e deliciar-se
com muita criação literária de boa qualidade
que está sendo produzida por aí afora. Sou da
seguinte opinião: se eu
não ler, como esperar ser
lido? E se não ler, como
saber o que é bom?
Com o advento da internet, a possibilidade
de publicar, de colocar
o que se escreve à mostra, para poder ser lido,
é muito grande. Os espaços são muitos, os
grupos de escritores nas
redes de relacionamento, as revistas on-line,
os blogs e portais literários dão guarida à quase tudo que se escreve.
Quem quiser publicar, o
espaço virtual é amplo e
democrático.
Não vamos entrar no
mérito da qualidade,
pois a internet aceita
quase tudo. O que me
tem assombrado é que,
apesar do espaço virtual
ser democrático e uma
quantidade incomensurável de escritos ser
publicada todos os dias,
a quantidade de leitores
não acompanha o ritmo
da produção. E não falo
do leitor comum, aquele
que é só leitor, que não

FALECIMENTOS

RENAN CALHEIROS

Fale conosco

LUIZ CARLOS AMORIM
ESCRITOR E EDITOR

escreve. Falo do leitor escritor, do “escritor” novo,
aquele que escreve e que
publica, mas que nem
sempre lê os seus pares.
Existem muitos “grupos” no Facebook e
colocam a gente neles
sem nos consultar. De
muitos eu caio fora. Mas
dos grupos de poesia,
de literatura, eu não saí,
mesmo que me tenham
incluído aleatoriamente. Afinal, é o nosso
meio, são grupos de
gente que escreve, como
a gente. Então, já que
estou nos grupos, resolvi interagir, publicando
poemas, artigos sobre
literatura
publicados
em jornais, crônicas.
São dezenas de grupos,
alguns com milhares de
participantes.
O que me assustou
é que, verificando os
posts, percebi que as
curtidas são mínimas,
comentários, então, menos ainda. Muito poucos. A prosa, os poemas,
etc. postados são muitos, mas o que parece é
que as pessoas, os “escritores”, só colocam conteúdo lá, mas não olham
o que foi colocado que
não é deles, não lêem o
que foi publicado pelos
seus pares. Existem muitos posts que, infelizmente, não têm sequer
uma curtida. E não é
neste grupo ou naquele,
é na maioria.
Estou acostumado a
ler, curtir, comentar, tanto no Facebook como no
Whatsapp, em blogs. Então foi um choque perceber que muitos “escritores”, no virtual – pois já
percebi que no real isso
também acontece –, escrevem e publicam, esperam ser lidos, mas não
dão reciprocidade, não
apreciam a obra dos outros escritores. É muito
triste ver tanta coisa na
vitrine e ninguém, nem
mesmo os escritores que
as produzem, dando
importância a isso tudo.
Uma pena. Como ser escritor sem ser leitor?
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PANDEMIA

Covid: região tem 3º mês mais letal
Maio termina na área do DRS de Campinas com número de óbitos em queda, mas ainda alto, com 1.202 mortes
LEON BOTÃO
AMERICANA

O DRS (Departamento
Regional de Saúde) de
Campinas, que abrange
todas as cidades a região, fechou maio com o
registro de 1.202 mortes
causadas pela Covid-19.
Esse foi o terceiro mês
mais letal desde o início
da pandemia, em março
do ano passado.
Com os números de
maio, a região de Campinas – composta por 42
municípios, incluindo
Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa
Bárbara d’Oeste e Sumaré – chegou a 10.300
óbitos desde o início da
crise sanitária.
Maio foi, em tese, o
mês da saída da chamada “segunda onda” da
pandemia.
Em 2020, o pico da
primeira onda durou
quatro meses – junho
a setembro, com 3 mil
óbitos na região no período – e queda brusca
nas mortes em outubro.
Já em 2021, o pico
começou em março,
com 1.661 mortes, se
acentuou em abril,
quando 2.045 pessoas
morreram vítimas da
Covid-19, e teve redução em maio, com 1,2
mil mortes, totalizando
4,9 mil mortes.

Apesar de ter registrado número de óbitos
significativamente menor que em abril, maio
chegou ao fim com os
números de novos casos e internações em
movimento de alta, o
que aponta para a chegada da terceira onda
antes mesmo de uma
queda mais acentuada
nos óbitos.
Apenas na última
sexta-feira, por exemplo, 298 pessoas deram
entrada em hospitais
da região – em leitos
de enfermaria e de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva).
Essa quantidade era
registrada durante o
pico da segunda onda,
em abril. A média móvel de internações por
dia está na casa de 240
ao longo da última semana.
Nesta segunda, a região tinha índice de
ocupação de leitos de
76,5% – semana passada
era 72%, e taxa de 410
novos casos de Covid
para cada 100 mil habitantes nos últimos 14
dias.
Esses índices, se mantidos, devem dificultar
um avanço da região
para a Fase Laranja do
Plano São Paulo, com
menos restrições na
quarentena.

Divulgação

HOSPITAL MUNICIPAL DE AMERICANA | Unidade tinha nesta segunda 8 dos 9 leitos desocupados em toda cidade

AMERICANA
Na região formada por
Americana,
Hortolândia, Nova Odessa, Santa
Bárbara d’Oeste e Sumaré, foram registradas 73
mortes por Covid-19 na
última semana, chegando à marca de 2.559 desde o início da pandemia.
Apenas nesta segunda,
as cidades somaram 35
casos de vítimas fatais.
Americana foi a cidade com maior número
de óbitos ao longo dos
últimos sete dias, com

24 falecimentos, sendo
14 confirmados apenas nesta segunda-feira (31) – mortes estas
ocorridas, porém, entre
17 e 31 de maio, mas
confirmadas ontem. As
vítimas tinham entre 43
e 81 anos. O município
tem agora 571 mortes
confirmadas desde o
início da pandemia.
Americana apresentava nesta segunda um
cenário de ocupação de
leitos semelhante ao do
pico da segunda onda,

com 90% dos leitos de
UTI e 99% dos leitos de
enfermaria ocupados.
Dos nove leitos com
respiradores
disponíveis, oito são do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e um do
Hospital Unimed. Os
outros particulares estão lotados.
Sumaré segue liderando a estatística de óbitos na região, com 759
mortes causadas pela
Covid-19. Foram sete
apenas nesta segunda.

Santa Bárbara d’Oeste é a terceira pior no
ranking de mortes pela
Covid-19, com 545 óbitos, sendo 21 registrados na semana que passou, oito nesta segunda.
Hortolândia soma 523
mortes, enquanto Nova
Odessa tem 161.

571
É O NÚMERO ATUAL DE
MORTES PELA COVID
EM AMERICANA

SANTA BÁRBARA D’OESTE

COVID-19

Recadastramento de
taxistas é prorrogado

Sumaré amplia público da vacinação

A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste inforomou nesta segunda-feira a
prorrogação de prazi até 18
de junho para o recadastramento de taxistas que
atuam na cidade.
Segundo a Divisão FOP
(Fiscalização de Obras e
Posturas), até o momento,
faltam 20 taxistas para a regularização.
Os profissionais já cadastrados no município
deverão registrar o pedido
no site da Prefeitura www.
santabarbara.sp.gov.br, na
aba Serviços > Protocolo
> Novo > Taxista Recadastramento. Após o preenchimento, é gerado um
número do protocolo.
O taxista deve levar os
documentos solicitados
– como o Alvará de 2020 e
certidão negativa de débitos junto à prefeitura, entre

outros – em envelope lacrado junto com o número de protocolo ao Setor
de Protocolo da Prefeitura
(Avenida Monte Castelo,
1.000, Jardim Primavera).
Não é necessário agendamento para a entrega.
Mais informações na Divisão FOP, de segunda a sexta, das 8h às 12h, pelo (19)
3463-7878.
| DA REDAÇÃO
Divulgação

TÁXI | Mais prazo em SBO

DA REDAÇÃO
SUMARÉ

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré
inicia nesta terça-feira,
dia 1º, a vacinação contra o coronavírus para
pessoas com comorbidades a partir dos 30 anos,
além de pessoas com
deficiência permanente
grave a partir de 18 anos,
seguindo o Plano Estadual de Imunização e
ampliando, dessa forma,
o público a ser imunizado na cidade.
Para a realização desta
nova etapa, o município
recebeu 7.615 doses da
vacina da AstraZeneca.
A vacinação será oferecida em endereços localizados em pontos descentralizados da cidade, para
melhor atendimento à
população, de segunda a
sexta-feira, entre 9h e 16h.

Divulgação

LOCAIS DE IMUNIZAÇÃO
• CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade): Avenida
Brasil, nº 1.111, Jd. Nova Veneza (horário vacinação: das 9h às 15h);
• Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião
Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;
• EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320,
Parque Rosa e Silva;
• EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);
• EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;
• EE Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº
545, Ângelo Tomazin;
• EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia;
• Clube Recreativo - Avenida Rebouças, 863, Centro

VACINA | Nova etapa hoje

É preciso apresentar
comprovante de residência atualizado, documento pessoal com
foto e comprovante da

condição de risco por
meio de exames, receitas
ou laudo médico. Para
os acamados, a vacina é
oferecida em domicílio.

O responsável deve entrar em contato com a
unidade de saúde onde
o paciente é cadastrado e
fazer o agendamento.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

R$ 2 MILHÕES PARA HORTOLÂNDIA
O prefeito de Hortolândia Zezé Gomes (PL) começou
a semana com uma excelente notícia. Ele recebeu a
confirmação, na tarde desta segunda-feira (31), da
destinação de mais uma emenda parlamentar à cidade,
desta vez no valor de R$ 2 milhões. Os recursos estão
sendo destinados por meio do deputado federal Alex
Manente (Cidadania), que esteve no Palácio das Águas
para confirmar pessoalmente a verba. Os recursos são
carimbados, para investimentos na rede municipal de
saúde. O encontro com o prefeito (foto) também contou
com a presença do secretário municipal de Inclusão e
Desenvolvimento Social, Francisco Raimundo da Silva.

DEMANDAS AO GOVERNO
O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício
Garcia, o Pelé, e os vereadores Wagner Morais e Sebastião
Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, todos do PSDB, estiveram no Palácio dos Bandeirantes na semana passada para
solicitar ao Estado algumas obras e projetos considerados por
eles essenciais para o desenvolvimento de Nova Odessa. Entre
as solicitações estão a pavimentação da Estrada Municipal
Eduardo Karklis e da Avenida Brasil e a iluminação da Rodovia
Arnaldo Julio Mauerberg. Na reunião com os representantes da
Casa Civil, os vereadores ainda solicitaram ainda a instalação de
uma unidade do Poupatempo na cidade.

DEMANDAS AO GOVERNO (2)
Os vereadores de Nova Odessa estiveram na Casa Civil, onde
foram atendidos pelo secretário adjunto da Casa Civil, João
Carlos Fernandes, e pelo subsecretário de Assuntos Parlamentares Roger Willians. Ambos se comprometeram a avaliar
as solicitações junto ao secretário da Casa Civil, Cauê Macris,
que em breve deverá dar um retorno aos parlamentares sobre
suas demandas.

NO PONTO
O vereador Thiago Brochi
(PSDB) protocolou na
Câmara de Americana
um projeto de lei em que
propõe a criação de um
“Plano de Modernização,
Revitalização e Manutenção de Pontos de
Ônibus em Americana”. A
proposta busca promover
a conservação, recuperação e modernização
dos pontos por meio de
parcerias com iniciativa
privada.

NO PONTO (2)
Pela projeto do vereador
tucano, os interessados
poderão aderir ao plano
através da assinatura de
termo de cooperação e
assumirão a responsabilidade pela execução
de obras de melhorias
nos abrigos, ficando
autorizados a instalar
painéis publicitários de
suas marcas ou empresas
nos locais, conforme os
critérios estabelecidos
na lei.

UBS EM AMERICANA
O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou
requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando o Poder Executivo sobre as atuais funções da Unidade de Atendimento Domiciliar Adolfo Lutz e
a possibilidade de o local voltar a funcionar como Unidade
Básica de Saúde. No requerimento, o parlamentar relata
que foi procurado por moradores da região do Guanabara
que expuseram as dificuldades encontradas atualmente
para conseguir acesso aos serviços de saúde, uma vez que a
UBS mais próxima está localizada no São Domingos.
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EDUCAÇÃO

Vestibulinho das Etecs
tem 912 vagas na região
Prazo para inscrições para 14 cursos técnicos termina nesta quarta-feira
DA REDAÇÃO
REGIÃO

Os interessados em estudar em uma das Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) do governo do estado
de São Paulo têm até 15
horas desta quarta-feira
(2) para se inscrever no
processo seletivo do segundo semestre de 2021.
Somadas, as cinco Etecs
da região – em Americana, Santa Bárbara, Nova
Odessa, Sumaré e Hortolândia – estão oferecendo 912 vagas, distribuídas
em 14 cursos, quase todos
eles no período noturno.
As inscrições devem
ser feitas exclusivamente
pelo site vestibulinhoetec.com.br. No site, é possível selecionar a cidade
para ter acesso à lista de
cursos e vagas oferecidas.
O valor integral da taxa de
inscrição é de R$ 19.
Uma das maiores novidades deste vestibulinho
do segundo semestre é
que não haverá provas,
nem presencial, nem online. Devido à pandemia
de Covid-19, a seleção
dos candidatos se dará
por meio de análise do
histórico escolar.
Serão avaliadas as notas de Português e Matemática do primeiro ano
do Ensino Médio ou do
primeiro termo do Ensino Médio na modalidade
EJA (Educação de Jovens
Adultos), concluídos até
31 de dezembro de 2020.
As Etecs disponibilizam computadores a
quem tiver dificuldade
de acesso à internet para
fazer sua inscrição. Para
usar os equipamentos,
será obrigatório o uso de

CURSOS E VAGAS NA REGIÃO
AMERICANA
Administração
Período: Noite - 40 vagas
Contabilidade
Período: Noite - 40 vagas
Desenvolvimento de Sistemas
Período: Noite - 40 vagas
Design de Interiores
Período: Noite - 40 vagas
Edificações
Período: Noite - 40 vagas
Logística
Período: Noite - 40 vagas
Mecânica
Período: Noite - 40 vagas
Recursos Humanos
Período: Noite - 40 vagas
Segurança do Trabalho
Período: Noite - 40 vagas

Recursos Humanos
Período: Noite - 40 vagas
Serviços Jurídicos
Período: Noite - 36 vagas
NOVA ODESSA
Administração
Período: Noite - 40 vagas
Informática (Nova Matriz)
Período: Noite - 40 vagas
Recursos Humanos
Período: Noite - 40 vagas
SUMARÉ
Logística
Período: Noite - 40 vagas
Administração
Período: Noite - 40 vagas

SANTA BÁRBARA D’OESTE

HORTOLÂNDIA

Administração
Período: Noite - 40 vagas
Enfermagem
Período: Tarde - 40 vagas
Logística
Período: Noite - 36 vagas
Química
Período: Noite - 40 vagas

Administração
Período: Noite - 40 vagas
Desenvolvimento de Sistemas
Período: Noite - 40 vagas
Nutrição e Dietética
Período: Noite - 40 vagas

máscara de proteção facial e também respeitar
as demais medidas de
proteção do Protocolo
Sanitário Institucional
do CPS. Para realizar o
agendamento, os interessados devem entrar
em contato com a sua
unidade e confirmar o
horário de atendimento.
Ao todo, o vestibulinho
oferece 45.986 vagas para
o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e
online) e Especialização
Técnica. As vagas são
destinadas às Etecs e às
classes descentralizadas
(unidades que funcionam
com um ou mais cursos
técnicos, sob a adminis-

Fonte: Governo de SP

tração de uma Etec) por
meio de parcerias com as
prefeituras para oferta de
cursos técnicos em salas
de escolas estaduais –
caso de Sumaré, com aulas também na escola estadual João Franceschini.
Só na unidade de Americana (Etec Polivalente)
são 360 vagas, todas para
o período noturno, em
nove cursos técnicos diferentes. Em Santa Bárbara
d’Oeste, são 232 vagas,
em seis cursos distintos,
todos noturnos (com exceção de Enfermagem,
com 40 vagas no período
da tarde), na Etec Prof.
Dr. José Dagnoni. Em
Nova Odessa, na Etec

Ferrucio Humberto Gazzetta, são oferecidas 120
vagas, também todas no
período noturno, em três
cursos. Em Sumaré, são
80 vagas, em dois cursos
noturnos, e em Hortolândia mais 120 vagas em
três cursos, também no
período noturno (veja no
quadro).
O início das aulas de
todos os cursos será de
forma remota ou híbrida
(parte presencial e parte
virtual), até que as regras
do isolamento social sejam flexibilizadas e seja
possível o retorno às atividades presenciais nas
Etecs e nas classes descentralizadas.
COMO CONCORRER
Os interessados em
concorrer a uma vaga devem preencher a ficha de
inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário
para pagamento da taxa
de R$ 19.
O valor precisa ser pago
até 2 de junho, em dinheiro, em qualquer agência
bancária, mediante a
apresentação do boleto
impresso no momento
da inscrição eletrônica,
ou pagar, via internet, no
banco do candidato ou
ainda pela ferramenta
Getnet (pagamento com
cartão de crédito) disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br.
No ato da inscrição
para o primeiro módulo
do Ensino Técnico, presencial e semipresencial,
é possível colocar como
segunda opção outro curso ou período desde que
oferecido na mesma unidade para a qual o candidato vai se inscrever.

ALIMENTOS EM HORTOLÂNDIA

Campanha arrecada 43,5 toneladas
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

A campanha “Hortolândia Solidária”, desenvolvida pela Prefeitura de Hortolândia,
arrecadou, em 45 dias de
trabalho, 43,5 toneladas
de alimentos. A informação foi confirmada,
nesta segunda-feira (31),
durante a apresentação
do primeiro balanço
das ações, no Centro de
Formação dos Profissio-

nais da Educação “Paulo
Freire”.
A atividade contou
com a presença da presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Maria
dos Anjos Barros, e de
representantes das secretarias de Governo;
Educação; Administração e Gestão de Pessoal;
Inclusão e Desenvolvimento Social; e Mobilidade Urbana.
“Nestes primeiros 45
dias, verificamos que

a campanha está indo
muito bem e somos muito gratos pelo apoio que
estamos recebendo por
parte das empresas e da
comunidade hortolandense. São pessoas de
bom coração e que estão
fazendo a diferença, contribuindo com aquelas
famílias que mais precisam”, comentou a presidente do Fundo Social.
Até o momento, 28,7
toneladas já foram distribuídas,
atendendo

1.325 famílias em situação de vulnerabilidade
social. O restante dos
alimentos serão entregues nos próximos dias.
Nossa meta, neste momento de pandemia, é
não deixar que nenhuma família passe nem
fome e nem frio e, para
isso, vamos buscar novas parcerias para que
possamos fomentar as
doações em benefício da
nossa gente”, destacou
Maria.
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Hortolândia adia
retomada das aulas
presenciais para julho
Previsão de volta em junho é novamente descartada
pela prefeitura e retorno de 26 mil alunos é suspenso
LEON BOTÃO
HORTOLÂNDIA

A Prefeitura de Hortolândia adiou em mais
um mês o retorno às aulas
presenciais nas 58 unidades da rede municipal
de ensino por conta do
cenário preocupante da
pandemia na cidade e na
região. A previsão era de
retorno dos cerca de 26 mil
alunos a partir de 14 de junho, mas a data foi prorrogada para 12 de julho.
De acordo com informações da prefeitura, o
Protocolo de Retomada
das Aulas na Rede Municipal de Educação de
Hortolândia será alterado
e republicado no Diário
Oficial do Município.
“A decisão foi tomada
para reafirmar o compromisso com a saúde e
a vida dos profissionais,
alunos, comunidade escolar e toda a rede de
educação e após a avaliação do cenário municipal
e regional frente à pandemia, onde o número de

casos não está diminuindo
consideravelmente,
liberando leitos em hospitais, pois a escola é um
organismo vivo e causa
um grande movimento
na sociedade”, informou
a prefeitura em nota.
O município citou ainda que foi levada em consideração a experiência
de outras cidades que
retomaram as aulas presenciais e registraram um
aumento no número de
casos.

Atividades na rede
municipal seguem
remotas ao menos
até o dia 14 de julho
Com o adiamento, a
rede municipal de educação continuará com
aulas remotas, por meio
do Portal Educação na
Rede, onde são postadas
atividades pedagógicas,
através da disponibiliza-

ção de atividades impressas nas unidades escolares e, também, através
do programa no canal
do Youtube da Secretaria
de Educação, Ciência e
Tecnologia “Hortolândia:
Território de Saberes”.
Nesta
segunda-feira
(31), Hortolândia apresentava 106 pacientes
internados, sendo 73 positivos para Covid-19 e
33 em investigação. A cidade soma 15 mil casos
confirmados e 523 óbitos.
Foram vacinadas com a
primeira dose 39,7 mil
pessoas, e 21,6 mil com a
segunda dose.
PARTICULARES
O decreto municipal
deve manter a autorização da retomada das atividades escolares presenciais na rede de educação
estadual e particular, sendo obrigatório o atendimento aos protocolos de
saúde e a porcentagem
de alunos estipulada no
Decreto do Estado de São
Paulo para cada fase.

EM CASA | Aulas na rede municipal de Hortolândia seguem remotas até 14 de julho

Só Americana tem aula presencial na região
Com esse adiamento
de Hortolândia, Americana segue como a única cidade da região a ter
aulas presenciais na rede
municipal. As atividades
foram retomadas na segunda-feira passada (24)
após mais de um ano
no formato remoto. Em
Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré
ainda não há previsão de
retomada nas redes municipais.
Americana está adotando o limite de 35% de
ocupação nas salas de

aula, protocolos de higiene e comprou máscaras
N95 – a mais eficaz – para
os professores da rede
pública.
Diante do adiamento
de Hortolândia, questionada sobre a situação, a
Prefeitura de Americana
informou que “o Comitê
de Crise se reuniu na última sexta-feira e segue
alerta e monitorando
diariamente os dados referentes à Covid-19 em
Americana, que aderiu e
segue o Plano São Paulo”. Na nota, o municí-

pio disse que “qualquer
mudança no que já vem
ocorrendo será tornada
pública devidamente”.
Em Nova Odessa, a prefeitura informou que “a
data de retorno das aulas
presenciais na Rede Municipal será definida assim que o Núcleo de Gestão da Covid definir, mas
nos próximos dias será
tomada uma decisão”.
Santa Bárbara, por sua
vez, disse que a data de
retomada ainda não está
definida.
| LB

COVID-19

NA PRAÇA DE EVENTOS

Pedido de casamento surpresa Americana vacina portadores
de comorbidade com 30 anos
emociona no Tivoli Shopping
Música tocada no violino, balões em formato de
coração, buquê de flores,
cartazes com fotos e mensagens de amor escritas
à mão e uma nova aliança. Foi assim que Wesley
Belarmino da Silva, de
31 anos, resolveu pedir a
namorada, Amanda Laís
Lourenço, de 24 anos, em
casamento. Ela aceitou.
A surpresa aconteceu
na noite do último sábado
(29), na Praça de Eventos
do Tivoli Shopping, em
Santa Bárbara, e emocionou muita gente que
acompanhou a cena no
local. Além do público
que estava no shopping,
a momento romântico foi
acompanhado também
por familiares e amigos
do casal, que foram convidados por Wesley para
participar da surpresa.
O pedido, gravado por
amigos, foi divulgado nas

Divulgação

CASA COMIGO ? | Wesley pediu e Amanda disse “sim”

redes sociais e rendeu
inúmeros comentários e
curtidas.
Além do carinho público, a troca de alianças
ainda rendeu presentes
ao casal. Segundo a direção do Tivoli, alguns
lojistas deram mimos
como forma de celebrar o momento. A loja
Kopenhagen, por exem-

plo, presenteou Wesley e
Amanda com uma caixa
de trufas. Já a Pizza Hut
produziu uma pizza especial em formato de
coração como presente
para o jantar do casal no
dia do pedido. E a Estação Valentina concedeu
a eles um vale-jantar para
o Dia dos Namorados no
restaurante. | DA REDAÇÃO

Americana começa a vacinar contra a Covid-19 a
partir desta terça-feira (1)
os portadores de comorbidade com 30 anos ou mais,
bem como os portadores
de deficiência permanente
cadastrados no Benefício
de Prestação Continuada
com a mesma faixa etária. A
vacina será disponibilizada
por meio de agendamento
que já se encontra aberto
no site www.saudeamericana.com.br.
Os portadores de comorbidades (veja no quadro) precisam apresentar
comprovação por meio de
receita ou relatório médico
no ato da vacinação.
A Vigilância Epidemiológica esclarece que os
portadores de hipertensão
arterial não precisam mais
comprovar o uso de até três
medicamentos, bastando
agora atestar o consumo de
apenas um remédio para
o controle da doença. Os

COMORBIDADES ATENDIDAS

-Diabetes Mellitus
-Pneumopatias crônicas graves
-Hipertensão arterial resistente (HAR)
-Hipertensão arterial estágio 3
-Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou
comorbidade
-Insuficiência cardíaca (ICC)
-Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar
-Cardiopatia hipertensiva
-Síndromes coronarianas
-Valvopatias
-Miocardiopatias e Pericardiopatias
-Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas
-Arritmias cardíacas
-Cardiopatias congênitas no adulto
-Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados
-Doença cerebrovascular
-Doença renal crônica
-Imunossuprimidos
-Hemoglobinopatias graves
-Obesidade mórbida
-Cirrose hepática
FONTE: Prefeitura de Americana

moradores, independente
de cada grupo e faixa etária,
também devem apresentar

comprovante de endereço,
além de documento com
foto e CPF.
| DA REDAÇÃO
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Contas registram superávit
recorde de R$ 24,2 bilhões
Dados do Banco Central mostram resultado positivo pelo 2º mês seguido
Arquivo / TodoDia Imagem

AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

As contas públicas registraram saldo positivo
em abril pelo segundo
mês seguido, segundo
dados divulgados nesta segunda-feira (31),
em Brasília, pelo Banco
Central. O setor público consolidado, formado por União, estados e
municípios, apresentou
superávit primário de R$
24,255 bilhões no mês
passado, o maior resultado positivo para o mês
da série histórica do BC,
iniciada em dezembro
de 2001.
O resultado primário
é formado pelas receitas menos os gastos com
juros, sem considerar o
pagamento de juros da
dívida pública. Assim,
quando as receitas superam as despesas, há
superávit primário.
Em abril de 2020, houve déficit primário de R$
94,303 bilhões, devido
aos gastos extraordinários necessários para o
enfrentamento da pandemia de covid-19.
Segundo o chefe do
Departamento de Estatísticas do BC, Fernando
Rocha, essa mudança
no resultado em relação
a igual mês do ano passado deve se repetir nos
próximos meses. Isso
acontece porque o resultado do ano passado foi
impactado por aumento de despesas públicas

Prefeitura de São Paulo entrega 4.400
notebooks a professores da rede pública
Professores da rede municipal de São Paulo
receberam, nesta segunda-feira (31), o primeiro
lote de notebooks adquiridos pela Secretaria
Municipal de Educação. Foram entregues 4.407
equipamentos às escolas pertencentes à diretoria
regional de Pirituba, o que corresponde a 9% do
total de 48.549 notebooks adquiridos pela pasta.
Em junho, outros 7.852 serão distribuídos às
escolas das diretorias do Butantã e do Campo
Limpo, segundo a secretaria. A previsão é que o
restante seja entregue até setembro. As escolas
seguem funcionando com 35% da capacidade
total de alunos. Nesta segunda, a Secretaria
Municipal da Educação informou que pretende
distribuir máscaras do modelo PFF2 e protetor
facial (face shield) aos educadores.

BALANÇO | No acumulado de 12 meses, BC registra um rombo de R$ 544,5 bilhões

para enfrentar a pandemia, recessão econômica e adiamento de pagamento de impostos.
No primeiro quadrimestre, houve superávit
primário de R$ 75,841
bilhões, contra o déficit
de R$ 82,583 bilhões, de
janeiro a abril de 2020.
ROMBO
Em 12 meses, encerrados em abril, as contas
acumulam déficit primário de R$ 544,526 bilhões,
o que corresponde a
7,08% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país.
Em dezembro, essa porcentagem era de 9,44%
(R$ 702,950 bilhões), de-

vido aos déficits causados pela pandemia.
No mês passado, o
Governo Central (Previdência, Banco Central e
Tesouro Nacional) apresentou superávit primário de R$ 16,265 bilhões.
Os governos estaduais
também contribuíram
para o resultado positivo
no mês passado e registraram superávit de R$
5,528 bilhões. Os governos municipais apresentaram saldo positivo de
R$ 1,444 bilhão.
As empresas estatais
federais, estaduais e municipais, excluídas as dos
grupos Petrobras e Eletrobras, tiveram superávit primário de R$ 1,019
bilhão no mês passado.

Pela primeira vez no
mês de abril, o resultado de juros apresentou
receita maior do que as
despesas. Em abril deste ano, houve receita líquida R$ 5,711 bilhões.
Na série histórica do BC,
iniciada em dezembro
de 2001, o único mês
em que tinha registro de
receita líquida era março de 2016 (R$ 648 milhões). Em abril de 2020,
foi registrada despesa
líquida de R$ 21,517 bilhões. Segundo o BC,
contribuiu para essa
evolução o resultado das
operações de swap cambial (ganho de R$ 30,4
bilhões em abril ante
perda de R$ 8,3 bilhões
em abril de 2020).

Ibovespa repete abril e volta a render mais
O Ibovespa - principal índice acionário do
Brasil - repetiu o feito
de abril e foi a aplicação que mais rendeu em
maio dentre os principais investimentos dos
brasileiros, com alta de
6,16% no mês encerrado nesta segunda-feira
(31). Este é o melhor resultado mensal do ano,
a frente de março (6%).
No pregão, o Ibovespa
teve leve alta de 0,52%
e renovou seu recorde
nominal (sem contar a

GIRO
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inflação), aos 126.215,73
pontos. Com a alta no
mês, o índice acumula
ganhos de 6% no ano.
O Ibovespa foi o único
a ter uma rentabilidade
acima do IGP-M (Índice
Geral de Preços Mercado) em maio, segundo
cálculos do buscador de
investimentos Yubb.
Conhecido como inflação do aluguel, o IGP-M subiu 4,10% neste
mês, acumulando alta
de 37,04% no período de
12 meses, segundo dados da FGV (Fundação
Getúlio Vargas).
O produto com o se-

gundo melhor desempenho no período foi o
ouro, que acumulou alta
de 3,44% em maio.
Se
considerado
o
IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15), o
metal também tem um
desempenho acima da
alta dos preços, assim
como o Tesouro IGP-M
com juros e a poupança
velha (depósitos antes
de maio de 2012), que tiveram ganhos de 2,54%
e 0,5%, respectivamente. O índice, tido como
prévia da inflação, subiu
0,44% em maio.

Segundo a pesquisa
Focus do Banco Central,
que reúne estimativas do
mercado, o IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial de inflação, de maio
esperado é de 0,68%, o
que deixaria a poupança
velha com rendimento real negativo. O bitcoin teve a maior perda
no mês, com queda de
35,42%, a US$ 36.690,89
(R$ 191.636,52). A criptomoeda foi impactada
pela decisão da Tesla de
não aceitá-la mais como
forma de pagamento.

| FOLHAPRESS

CAPITAL | Notebooks entregues pela Prefeitura

Ministro da Educação anuncia Enem
2021 nos dias 21 e 28 de novembro
O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro,
anunciou as datas do Enem 2021: dias 21 e 28 de
novembro. O período de inscrição será entre os
dias 30 de junho e 14 de julho. A equipe de Milton
Ribeiro planejava adiar esta edição do exame
para janeiro de 2022 por causa da pandemia e
por questões orçamentárias. Mas Milton Ribeiro
voltou atrás após repercussão negativa. As datas
foram anunciadas por Ribeiro nesta segundafeira (31) pelas redes sociais. O edital com a
oficialização das datas ainda não foi publicado.
Segundo o ministro, isso deve ocorrer ainda
nesta semana. As indefinições sobre as datas de
realização das provas e trocas nas chefias do órgão
têm atrasado os procedimentos preparatórios do
exame nacional.

Após revisão, número de mortos pela
Covid-19 no Peru quase triplica
O governo do Peru anunciou nesta segunda-feira
(31) a revisão do número de mortes registradas
por Covid-19, elevando a cifra a 180.764 óbitos,
quase o triplo do divulgado anteriormente 69.342 até este domingo (30). De acordo com
o governo, parte da explicação para um índice
tão inferior deve-se à falta de testes para a
confirmação se uma pessoa morreu por causa
do vírus ou por alguma outra causa. A mudança
ocorreu porque um grupo técnico criado em
abril por especialistas peruanos e de órgãos
internacionais, como a OMS, recomendou a
alteração dos critérios de contabilização após
identificar limitações na metodologia atual.
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MEIO AMBIENTE

PGR pede abertura de
inquérito para investigar
ministro Ricardo Salles

Arquivo / TodoDia Imagem

Procuradoria-Geral da República suspeita que ministro
tenha atuado para dificultar fiscalização ambiental
MARCELO ROCHA
FOLHAPRESS

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu nesta segunda-feira
(31) a abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sob a
suspeita dos crimes de
advocacia administrativa,
dificultar a fiscalização
ambiental e embaraçar a
investigação de infração
que envolva organização
criminosa.
Assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques
de Medeiros, o pedido foi
enviado à ministra Cármen Lúcia, relatora no

STF (Supremo Tribunal
Federal) de representações que apontam irregularidades na conduta de
Salles e outros servidores
ligados à pasta.
Salles já é alvo de um
inquérito no Supremo,
sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes,
sobre suspeita de facilitação a exportação ilegal de
madeira.
Um dos procedimentos
a cargo de Cármen está relacionado à notícia-crime
enviada pelo ex-chefe da
Polícia Federal no Amazonas, delegado Alexandre
Saraiva, ao Supremo no
mês passado. O policial
defendeu a apuração das
condutas do ministro e

do senador Telmário Mota
(Pros-RR) por atrapalhar
medidas de fiscalização
contra danos ao meio-ambiente.
Na notícia-crime, Saraiva faz referência à maior
apreensão de madeira da
história do Brasil. No documento, o policial diz
que Salles dificulta fiscalização ambiental e patrocina interesses privados.
O delegado citou haver
indícios de dois crimes:
advocacia administrativa
e impedir ou embaraçar
investigação de infração
penal que envolva organização criminosa.
No dia 27 de abril, Cármen despachou o caso
para a PGR se manifes-

PANDEMIA

NA MIRA | Após PF, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo agora da PGR

tar. Entre as providências
tomadas, a Procuradoria
pediu explicações ao ministro. As justificativas de
Salles foram analisadas e
consideradas insuficientes para esclarecer o assunto.
OUTRO LADO
A reportagem procurou
a assessoria do ministro
para falar sobre o pedido
da PGR desta segunda,
mas não houve manifes-

tação até o fechamento
desta edição.
No dia 19 de maio,
quando foi alvo de buscas
no inquérito relatado por
Moraes, Salles disse que
a operação da PF o surpreendeu e a classificou
como exagerada e desnecessária.
“Vou fazer aqui uma
manifestação de surpresa
com essa operação, que
eu entendo exagerada,
desnecessária, até porque

COVID-19

GOIÁS

Com mais 874 vítimas fatais, Brasil PMs prendem professor por
chega a 463 mil mortes por Covid-19 adesivo ‘Bolsonaro genocida’
O Brasil registrou 874
mortes pela Covid-19 e
34.960 novos casos da
doença nesta segunda-feira (31). Assim, o país
chega a 462.966 óbitos e a
16.547.674 pessoas infectadas pelo coronavírus
desde o início da pandemia, no ano passado.
A média móvel de mortes ficou em 1.849 óbitos
por dia, com leve alta
em relação aos seis dias
anteriores – o número
está há 130 dias acima de
1.000 mortes diárias.
A média é um instrumento estatístico que
busca amenizar variações nos dados, como os
que costumam acontecer
aos finais de semana e feriados. O dado é calculado pela soma das mortes
dos últimos sete dias e
pela divisão do resultado
por sete. Além do Distrito
Federal, 23 estados atualizaram as informações
sobre a vacinação contra
a Covid-19.
De acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de
Saúde, 45.697.957 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina
contra a Covid-19 no país
–22.189.211 delas já receberam a segunda dose

todos, não só o ministro
como todos os demais que
foram citados e incluídos
nessa investigação, estiveram sempre à disposição
para esclarecer quaisquer
questões”, disse.
Salles afirmou à época
que o inquérito, do pouco que ele então tinha
conhecimento, fora instruído pela polícia de tal
forma que levou o ministro do STF Alexandre de
Moraes a erro.

População será
vacinada até fim
do ano, diz Saúde

Arquivo / TodoDia Imagem

MORTES | Média móvel registrou 1.849 óbitos por Covid

do imunizante e cerca de
um mês após a injeção
podem ser consideradas
totalmente imunizadas.
Segundo os dados,
21,58% da população do
país recebeu a primeira
dose e 10,48% a segunda dose. Nesta segunda,
houve 464.319 vacinados com a primeira dose
e 125.945 com segunda,
totalizando 590.264 doses distribuídas.
Especialistas alertam
que cuidados básicos
como uso de máscara,
distanciamento
social
e higiene das mãos devem ser mantidos mesmo após a aplicação das
duas doses do imunizante, uma vez que nenhu-

ma vacina garante 100%
de proteção contra a
doença.
Uma retomada mais
segura da vida normal
deve ser feita apenas
quando pelo menos 70%
de toda a população estiver imunizada, o que
deve proporcionar grande queda na circulação
do Sars-CoV-2.
Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre
veículos de comunicação
para reunir e divulgar os
números relativos à pandemia do coronavírus. As
informações são coletadas diariamente com as
secretarias de Saúde estaduais.
| FOLHAPRESS

Policiais militares de
Goiás prenderam nesta
segunda-feira (31) um
professor após exigirem
que ele retirasse do carro um adesivo em que
chamava o presidente
Jair Bolsonaro de genocida. Apesar de no último sábado (29) milhares
de pessoas terem ido às
ruas de diversas cidades
do país protestar contra
o presidente, e em inúmeras ocasiões portarem cartazes e faixas o
chamando de genocida,
os policiais apresentaram como razão de sua
ação a LSN (Lei de Segurança Nacional), editada em 1983, no final da
ditadura militar (19641985).
A lei, cuja revogação
já foi aprovada pela Câmara dos Deputados,
tem sido usada pelo governo Bolsonaro para
intimidar críticos de sua
gestão. O argumento
principal é que um de
seus artigos estabelece
como crime “caluniar
ou difamar o presidente
da República (...) imputando-lhes fato definido como crime ou fato
ofensivo à reputação”.
Goiás é governado por

Ronaldo Caiado (DEM),
um dos aliados de Bolsonaro. Nem a PM nem
o governo do estado se
manifestaram ontem.
No vídeo ao qual a reportagem teve acesso,
o professor Arquidones
Bites, que é secretário
de movimentos populares do PT, é abordado
em Trindade (a cerca
de 16 km de Goiânia)
por dois policiais que
exigem que ele tire do
capô do carro um adesivo com a inscrição “Fora
Bolsonaro genocida”.
Em tom exaltado,
o professor se nega a
cumprir a ordem. O
policial lê no seu celular trecho da LSN afirmando que o professor
está, com base nela, cometendo um crime ao
atribuir fato criminoso
a Bolsonaro. Arquidones repete, sempre em
tom indignado, que não
só ele, mas vários parlamentares, autoridades
e outras pessoas, inclusive da CPI da Covid no
Senado, chamam Bolsonaro de genocida.
O professor acabou
sendo preso e levado para a delegacia de
Trindade.
| FOLHAPRESS

Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga,
e da Economia, Paulo
Guedes, disseram nesta
segunda-feira (31) que o
Brasil terá toda sua população vacinada até o final do ano. A fala foi feita
por Queiroga e confirmada por Guedes em videoconferência, durante o
Fórum de Investimentos
Brasil 2021 – evento organizado pela Apex-Brasil,
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo governo federal.
“Como disse o ministro Queiroga, a vacinação em massa é a principal política econômica
que podemos fazer por
agora”, disse Guedes ao
reafirmar a intenção do
governo em garantir o
retorno seguro dos trabalhadores
brasileiros
ao ambiente de trabalho.
“Não faltarão recursos
para [a importação e a
produção de] vacinas”,
garantiu o ministro da
Economia.
Momentos
antes,
Queiroga disse a vacxinação é prioridade e que
tem “certeza de que até o
fim do ano vamos conseguir imunizar todos os
cidadãos”.
| FOLHAPRESS
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Bolsonaro minimiza atos pró-impeachment
Em discurso a apoiadores ontem, presidente diz que “faltou maconha” para manifestantes “da esquerda”
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em sua primeira manifestação pública sobre
os protestos que reuniram milhares de pessoas
contra seu governo no
sábado (29), o presidente
Jair Bolsonaro minimizou nesta segunda-feira
(31) o tamanho dos atos
e disse que faltou maconha e dinheiro para
os manifestantes. “Você
sabe por que teve pouca
gente nessa manifestação da esquerda, agora,
no último fim de semana? Porque a PF [Polícia
Federal] e a PRF [Polícia
Rodoviária Federal] estão
apreendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou
erva para o movimento”,
disse o presidente aos
seus apoiadores.
Como mostra um vídeo publicado na internet por um apoiador, ao
conversar com eleitores
na porta do Palácio da
Alvorada na manhã de
segunda-feira, Bolsonaro afirmou que faltou
dinheiro também para

aqueles que se reuniram
em atos nas capitais, com
maiores concentrações
em São Paulo e no Rio de
Janeiro.
Até esta segunda-feira, Bolsonaro não havia
se manifestado sobre os
protestos. Ao contrário
das agitadas agendas
dos últimos finais de semana, o presidente se
encastelou no Palácio
da Alvorada, residência
oficial do presidente, em
Brasília.
No sábado, dia dos protestos, o presidente fez
uma publicação em rede
social segurando uma camiseta com a mensagem
“imorrível, imbroxável,
incomível” - mesmos
termos usados recentemente por ele quando
atribuiu a Deus a exclusividade de poder tirá-lo
do cargo. Nesta segunda,
diante dos apoiadores,
voltou a usar as mesmas
expressões.
De acordo com relatos
de aliados de Bolsonaro
feitos à reportagem sob
condição de anonimato,
a estratégia do governo,

já iniciada no final de
semana, é tentar desqualificar os atos e manter a
base bolsonarista radical
unida. Para isso trabalham para ressuscitar o
antipetismo.
Dentro desta lógica,

os governistas querem
generalizar como petistas todos os que foram
às ruas protestar contra
Bolsonaro. Aliados do
governo também trabalham para distorcer o
foco dos atos.
Em vez de reconhecer
que as manifestações
são pela falta de vacina
e em desacordo com a
condução do governo no
enfrentamento à pandemia, levantam o discurso de que as passeatas
tiveram viés eleitoral, em
defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). Em contrapartida, argumentam que os
bolsonaristas que vão às
ruas em apoio ao presidente são cristãos e patriotas.
Além disso, aliados do
mandatário estão usando imagens de aglome-

GOVERNO

Presidente diz a investidores que crise
da Covid não comprometerá economia
Ao abrir a edição 2021
do Fórum de Investimentos Brasil, nesta segunda-feira (31), o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) disse que a pandemia de Covid-19 não tem
poder para comprometer
a longo prazo a economia
do país.
“A atual crise sanitária enseja preocupações,
mas não tem o poder de
comprometer o longo
prazo de uma das maiores
economias do mundo. O
Brasil está, mais do que
nunca, preparado para
oferecer oportunidades
únicas a investidores de
todo o mundo por suas
potencialidades,
assim
como por sua segurança
jurídica e econômica, que
busquei fortalecer durante meu governo”, disse
Bolsonaro.
A edição deste ano do
fórum acontece virtualmente justamente por
causa da pandemia.
O mandatário brasileiro manifestou pesar
às famílias das vítimas
e disse que mais de 20%
da população nacional já
tomou a primeira dose,
mas não mencionou que

apenas pouco mais de
13% receberam a segunda dose, o que configura
a imunização.
Apesar da situação da
pandemia no Brasil, que
já matou mais de 462 mil
pessoas, Bolsonaro falou
em “evolução positiva”.
“Diante dos naturais
desafios que o país vem
enfrentando, há evolução
positiva: o Brasil já aplicou mais de 65 milhões de
doses de vacina.” “Ainda
há riscos no curso da pandemia, mas temos feito e
continuaremos a envidar
nossos melhores esforços para mitigá-los”, disse
Bolsonaro.
O ministro das Relações
Exteriores, Carlos França,
disse que o Brasil apoia
“posições equilibradas,
flexíveis e pragmáticas,
que visem a garantir, sobretudo, o acesso amplo
e rápido a vacinas, com
produção e distribuição
as mais expeditas, elevadas e equitativas possíveis
em todo o mundo, por
meio de aproveitamento
de capacidade produtiva
disponível e transferência
de tecnologia e conhecimento”.

Em discurso do evento
que reúne investidores de
mais de cem países, Bolsonaro também abordou
a questão do desenvolvimento sustentável da
Amazônia, afirmando que
é falso considerar opostos o desenvolvimento
e a sustentabilidade. O
presidente lembrou seu
discurso na Cúpula do
Clima, onde abordou o
que chamou de “paradoxo amazônico”, contraste
entre o baixo desenvolvimento da região com a
riqueza ambiental.
Assim como na reunião
comandada pelo presidente dos EUA, Joe Biden,
nesta segunda-feira, o
mandatário brasileiro voltou a cobrar compensação
internacional pela preservação da Amazônia. ”A
adequada remuneração
do serviços ambientais
prestados na região amazônica, a concretização da
bioeconomia e a exploração sustentável dos recursos florestais, minerais e
agrícolas de forma inovadora são imperativos para
superar este paradoxo”,
afirmou.
| FOLHAPRESS

Roberto Parizotti / Fotos Públicas

PROTESTO | Manifestações levaram às ruas milhares de pessoas em todo o País

ração nos atos contra ele
para se blindar de críticas
naqueles favoráveis ao
presidente.
Durante evento organizado pela CNI (Confederação Nacional das
Indústrias) na tarde desta segunda, o ministro
do Desenvolvimento Re-

gional, Rogério Marinho,
afirmou que o Brasil vive
“um momento político
de antecipação”.
“Mas antecipação talvez seja importante para
que os grandes temas nacionais sejam discutidos
com profundidade. Nós
não podemos como país

retroceder a uma agenda
e a uma pauta corporativas asfixiantes que nos
leva para trás e que nos
afunda como âncora”,
disse.
Marinho defendeu a
continuidade das reformas e da “modernização
do Estado brasileiro”.
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Fisioterapia pulmonar ajuda no pós-Covid
Dificuldade para respirar pode persistir por meses mesmo após a pessoa ter se livrado do coronavírus
Arte: Folhapress

JULIANA SANTOS
FOLHAPRESS

A fadiga e a dificuldade
ao respirar podem persistir por meses após a
recuperação da Covid-19.
Cerca de 30% das pessoas
que se livraram do vírus
ainda apresentam o problema e cansaço por um
longo período.
“A falta de ar é um dos
sintomas mais comuns
após a Covid, e pode
persistir durante meses”,
explica o pneumologista
Celso Padovesi, da rede
de hospitais São Camilo.
A perda de condicionamento físico, de massa
muscular e as sequelas
no próprio pulmão após
a inflamação podem
ocasionar a chamada
dispneia. “É quando a
respiração torna-se irregular ou dificultosa.
Geralmente, ocorre após
um esforço físico leve,
como levantar da cama,
ou moderado”, descreve
a fisioterapeuta Mariana Therezinha Vitorino
Brandaglia, do Hospital
Santa Catarina.

Fadiga e falta de ar
afetam até 30%
das pessoas que já
tiveram a doença

Para contornar esses
problemas, existem alguns
procedimentos,
como a fisioterapia para
reabilitar os pulmões.
Ela envolve exercícios de
respiração, mas também
muitos dos exercícios
mais convencionais –aeróbicos e de força.
O tratamento é individualizado: o profissional adequa as sessões de
acordo com o quadro, as
limitações e as queixas do
paciente.
Apesar da pandemia,
os encontros com o fisioterapeuta devem ser
presenciais. “O profissional precisa monitorar os
sinais vitais do paciente,
e observar de perto se os
exercícios estão sendo
executados de maneira
correta, respeitando a
pausa para descanso.”
O tratamento pode durar entre três e seis meses,
com sessões de duas a três
vezes na semana. Cada
uma dura entre 30 e 45
minutos. “A reabilitação
não é focada apenas na
musculatura pulmonar

mas no paciente como
um todo”, diz Mariana.
Os exercícios incluem
treinamento
aeróbico
com esteira ou bicicleta.

Outros exercícios incluem
a cinesioterapia (movimentos para treinar ativamente a respiração) e
a higiene brônquica (para

aspirar as vias aéreas, facilitar a tosse e prevenir o
acúmulo de secreções).
“Todos os exercícios
realizados na sessão de fi-

sioterapia podem ser feitos em casa”, acrescenta
Mariana.
É necessário seguir as
instruções do profissio-

nal e respeitar seus próprios sinais de cansaço,
incluindo a frequência
cardíaca e a saturação de
oxigênio.
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HIT

Para Lulu Santos, novo single

‘é romance de classe’
LUCAS BRÊDA
FOLHAPRESS

Lulu Santos já perdeu
a conta de quantos hits
teve na carreira. Mas o
maior deles, como canta em seu novo single,
“Hit”, é o marido, Clebson Teixeira.
“É uma declaração
de amor. É mais do que
isso. É a compreensão
do acerto que é esta relação, e o bem que faz para
a vida. Não só do ponto
de vista afetivo, sexual,
toda sorte de confirmação de desejos, fantasias,
vontades, mas também
porque é uma vida de
contribuição. Existe um
acordo mútuo de um trabalhar pelo outro, pelo
bem-estar do outro, de
ser realmente um par,
né?”, ressalta.
A nova música, lançada agora, traz Lulu
cantando que “teve sorte na vida”, também um
reconhecimento de uma
trajetória bem-sucedida
e privilegiada no mundo
artístico. “Estou biograficamente contando desde o momento em que
eu ralei, ralei, em que eu
nadei, remei até deslizar
numa onda e arrebentar
na parada”.
Em tom otimista, “Hit”
celebra o sucesso e o
amor em tempos de pandemia, nos quais os privilégios estão ainda mais
escancarados. Mas a música, diz Lulu, não toca
em questões de desigualdade social. “O grande
acerto é o Clebson, que é
um menino jovem, identificado na carteira de
identidade como pardo,
gay, filho de lavradores.
É a primeira pessoa da
família em cinco gerações a se formar numa
faculdade”, diz o cantor.
“Então, estava meditando que isso é o oposto
da luta de classes, né? É
romance de classe”.

Com “Hit”, Lulu também inaugura um novo
momento na carreira. É
agora cantor independente, depois de décadas em gravadoras. “Eu
precisava dessa independência, ser dono e
sobretudo responsável
por tudo que estou fazendo. Cada centavo do
que está sendo gasto
com clipe, gravações,
estúdio, músicos - tudo
isso é bancado por nós.
A gente prefere isso a
uma interferência. E
também o fato de que
sempre o contrato da
gravadora é muito leonino, né? A essa altura
do campeonato, a gente
tem que ser mais dono
do próprio destino”.
Aos 68 anos, o cantor
diz que é quase uma enciclopédia da indústria
fonográfica. Isso porque
viveu quase todas as
transformações tecnológicas da música gravada,
desde quando começou
registrando músicas em
vinil até atualmente, em
que “Hit” foi a música
da carreira de Lulu com
o processo mais rápido
entre criação, gravação e
lançamento.
Os CDs, pelo menos
para o cantor, se tornaram objetos obsoletos.
“Não sei há quanto tempo não uso um compact
disc. Olho para o objeto,
acho aquilo muito antiquado, e estamos na era
do streaming, que modifica tudo. É um pouco como a invenção da
escrita e depois da imprensa, sabe? A tecnologia muda e eu tenho sido
uma testemunha”.
Sem muito saudosismo, Lulu diz que ouve
música no streaming —
apesar de não ter intimidade com o formato de
playlists — e de vez em
quando sintoniza uma
das rádios da BBC, de
Londres. “Fico ouvindo

Estou louco para fazer show, para
aglomerar, circular, viajar, poder deixar
de ser um pária internacional
LULU SANTOS
cantor

Nova música é reconhecimento
de uma trajetória bem-sucedida
e privilegiada no mundo
artístico do cantor de 68 anos
Reprodução Facebook do artista

LIBERDADE | |Artista celebra novo momento, agora cantor independente, depois de décadas em gravadoras

o que a música urbana
contemporânea inglesa
produz. É tudo superinteressante. Muito afropop, muito dancehall,
que está tendo uma volta. E eles também repercutem muito o hip-hop
e o R&B americano, que
são as coisas que eu de
fato gosto de ouvir”.
Mas, pelo menos em
“Hit”, Lulu não parece
tentar absorver o pop
atual. Na verdade, assim
como a letra, a faixa soa
como um tributo à sonoridade pop rock que
o transformou numa das
grandes estrelas da música nacional. Tem a ver
com a produção de Liminha, com quem o cantor
trabalha periodicamente
desde 1982, quando saiu
“Tempos Modernos”, o
primeiro e hoje clássico
disco de Lulu.
“Em ‘Hit’, absolutamente sem ser intencional, quando a gente viu,
tava soando como uma
coisa que a gente gosta,
internacional, da década
de 1980, sem querer ser
oitentista ou retrô nem
nada. A gente usou todas
as tecnologias e referências
contemporâneas,
mas o jeito meio desformatado dessa coisa meio
latina. É algo que vem
desse caldeirão que a
gente mexe junto”, conta.
“Hit” integra um EP

que Lulu promete lançar
até o fim do ano. Entre
outras quatro faixas, há
um remix de “Hit” em
reggae — ritmo em alta
na casa do cantor nesta
pandemia —, outra com
a participação de Gabi
Melim e até uma parceria inédita com Liminha.
Apesar de serem companheiros por mais de 40
anos, a dupla nunca tinha escrito uma música
em conjunto.
“Ele me mostrou essa
base, me mandou um
áudio pelo WhatsApp, e
eu fiquei escutando enquanto fazia exercício.
Fiz uma letra, gravamos
e é muito interessante,
porque é diferente de
qualquer outra coisa que
eu tenha feito. Não tem
condução musical, instrumental, de nenhuma
natureza minha. Botei a
letra, fiz a melodia, cantei lá e é isso”.
Vacinado, Lulu lembra
que sua música “A Cura”,
feita nos primeiros momentos da epidemia da
Aids, ganhou novo significado com o coronavírus. Ele até regravou,
recentemente, a canção
com Vitor Kley, cantor
pop de 26 anos que estourou nas rádios com
a música “O Sol”. Mas,
apesar de celebrar a criação rápida de uma vacina contra a Covid-19,

Reprodução Facebook do artista

A CURA | Lamentando o ritmo lento da vacinação

algo que não aconteceu
com o HIV até hoje, o
cantor lamenta o ritmo
lento da vacinação.
“Estou louco para fazer show, para aglomerar, circular, viajar, poder
deixar de ser um pária
internacional, poder ter
acesso aos países, às culturas e tudo que sempre
se fez, né? E que o mundo
já volta a fazer com uma
certa desenvoltura e que
aqui a gente, por essa vacinação lenta e ineficaz
— porque é necessário
atingir uma um percentual da população vacinada para ter um caminho para imunização— é

o que mais me preocupa
nesse momento”.
Sem sair de casa desde
o começo do ano passado, Lulu diz que continua vendo a melhor no
futuro e aguarda o momento em que seu maior
hit, ou melhor, seu marido, também vá receber a
vacina. “Minha preocupação é quando o Clebson vai vacinar. Ele tem
29 anos de idade. Diz o
prefeito do Rio de Janeiro que até outubro a população estará toda vacinada. Acho ainda muito
tempo em risco. Não
queria que fosse assim.
Mas é como é”, finaliza.

CULTURA
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
As verdades sempre
vencem, porque são
absolutas e perenes. As
mentiras e as desinformações sempre
saltam à vista, cedo ou tarde. Se você
quiser que seu caminho seja firme e
vigoroso, evita os subterfúgios. Só
assim.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Para manter a cabeça
no lugar, a despeito de
tudo que de errado anda
acontecendo por aí, a coisa não é
simples, mas possível. Procure respirar com naturalidade, acompanhando
mentalmente a respiração, sem
interferir nela.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Certamente, não dá
para mandar tudo para o
inferno neste momento de sua vida.
Porém, tampouco dá para fingir que
sua alma não sente essa tentação.
Cabe, então, continuar se aprofundando nas devidas reflexões.

TOURO | 21/4 a 20/5
Essa sensação de que
tudo está contra você
há de ser diminuída até
desaparecer, porque é absolutamente artificial, é contrária ao próprio
funcionamento da vida, que ampara
e protege você e seus planos. Em
frente.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Algumas pessoas
atrapalham, mesmo
querendo ajudar. Porém,
não são as únicas pessoas no cenário
de sua vida, por isso, amplie sua percepção para conseguir perceber todos
os recursos humanos disponíveis.
Percepção.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Há coisas que você tem
capacidade de dar conta
sem nenhuma ajuda, porém, há outras
que você até poderia forçar para finalizar sem ajuda, mas aí você perderia a
perspectiva de estabelecer laços de
solidariedade.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
O nome do jogo é persistência, porque se você
desistir agora, perderá
todo o esforço feito nos últimos tempos. Não há uma vitória completa nem
uma derrota absoluta, há o jogo, que
enriquece aos que o jogam.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Tudo dá muito mais
trabalho do que em qualquer outra época de sua
vida e isso, talvez, lhe dá a impressão
de que este seja um momento ruim,
porém, não é assim. Acontece apenas
que a densidade é maior, só isso.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Nenhum atalho está
disponível para você
encurtar o caminho
que conduz à satisfação dos seus
anseios. Por isso, se muna de boa
disposição e se dedique a todas as
tarefas necessárias com o devido
respeito e carinho.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Tudo com calma, com
muita calma e serenidade no coração. Faça isso
justamente porque diante de você se
descortina um cenário muito complexo, e você precisa de toda a clareza
possível para tomar suas decisões.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Alguns assuntos
procedem com bastante
tensão enquanto outros parecem ser
abençoados por uma força vital que
dá serenidade ao seu coração. Assim
é a vida, tudo junto e misturado, as
contradições convivendo.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Considere este momento como o encerramento
de uma etapa de sua
vida e, simultaneamente, o início de
outra. Você terá de medir o alcance
desta transição e, também, em que
áreas de sua vida pretende aplicar
este movimento.

Sudoku
Para jogar, preencha
os quadradinhos com
números de 1 a 9,
sem repetir algarismo
em cada uma das
linhas verticais e
horizontais.

Palavras cruzadas
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Seu Jorge terá que
indenizar família de
Mário Lago, diz TJ
Condenação se deve ao uso indevido de trechos da
canção ‘Ai Que Saudades da Amélia’ pelo compositor
Reprodução Facebook do autor

FOLHAPRESS		
SÃO PAULO

O cantor Seu Jorge, 50,
teve mais uma derrota
na Justiça no caso que
envolve um possível uso
indevido de trechos da
música “Ai Que Saudade
da Amélia”. Ele deverá
indenizar a família do
compositor Mário Lago
(1911-2002) em R$ 500
mil.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, decisão na
última sexta-feira (28)
entende que o cantor
usou dois trechos da
canção de Lago sem
autorização na música
“Mania de peitão” do
álbum “Cru”e nos DVDs
“Seu Jorge” e “Live In
Montreux”. Procurado,
Seu Jorge não respondeu
as solicitações.
Da decisão cabe novo
recurso. O caso já tramita na Justiça há pelo menos 12 anos. Em 2019,
Seu Jorge foi condenado
pela primeira vez a pagar mais de R$ 500 mil
à família de Mário Lago
devido ao uso indevido da canção “Ai Que
Saudades da Amélia”. A
decisão foi tomada pela

TV Tudo
Libertadores 1

O SBT dedicará pouco
mais de 5 minutos da sua
programação, nesta terça-feira, para o sorteio que
define os confrontos das
oitavas de final da Libertadores, bem como o chaveamento para as outras
fases de mata-mata.
Os resultados serão exibidos somente após o encerramento da cerimônia,
que terá início às 13h de
Brasília.

Destaque

“Verdades Secretas 2”, entre nomes conhecidos e lançamentos, terá vários protagonistas.
Agatha Moreira, intérprete de Giovanna e figura do primeiro time, será bastante acionada na produção.

Outro detalhe

E fica a expectativa sobre como a Globo tratará Camila
Queiroz, a Angel, nas cenas de “Verdades Secretas 2”.
Afinal, há toda uma rivalidade com a Netflix, nova
casa da atriz.
Instagram

Libertadores 2

CONFIRMOU | Cantor alegou que uso foi ‘homenagem’

29.ª Vara Cível do Rio de
Janeiro.
Segundo a sentença,
Seu Jorge confessou a
utilização sem autorização de duas estrofes da
música de Lago em uma
canção própria, “Mania
de Peitão”. Por isso, ele
foi condenado a pagar o
valor com correção monetária desde a sentença
e juros legais de 1% desde a citação.
A defesa alegou à época que a Universal, gravadora de Seu Jorge, firmou um contrato com
a Irmãos Vitale, editora
que detém os direitos de
Mário Lago, para o pagamento de 50% dos direi-

tos patrimoniais da música “Mania de Peitão”.
Em depoimento à Justiça, Seu Jorge afirmou
que usou os versos de
Lago como homenagem
e que a “Amélia” não havia sido creditada porque a faixa foi produzida
por um francês, Jerome
Pigeon, que não atentou
para o fato.
Ele também disse que
se encontrou com um
dos filhos de Lago, Mário
Lago Filho (Mariozinho),
para discutir a questão.
Seu Jorge ainda confessou ter se desculpado e
garantido o pagamento
de metade dos direitos
de “Mania de Peitão”.

Por sua vez, o Fox
Sports, canal da Disney,
nesta terça, às 13h, acompanhará desde o início o
sorteio das oitavas de final
da Libertadores. Apresentação de Nivaldo Prieto e
comentários de Osvaldo
Pascoal e Zinho.

Meio
esquisito

Nada contra ninguém,
só querendo entender: os
principais críticos da Copa
América são os mesmos
que trabalharam nos campeonatos regionais e agora estão envolvidos com o
Brasileirão, em suas diversas séries.
Alguém consegue explicar a diferença?

Ensaboada

A propósito: um repórter, Tadeu Costa, da Band
FM e emissoras integradas, foi extremamente indelicado ao fazer uma pergunta – quase um tratado
para o treinador Mozart
Santos, da Chapecoense.
Tomou o troco: o auxiliar Felipe Endres, em
outra entrevista, por respeito e em solidariedade
ao seu companheiro, negou-se a responder para o
jornalista.

Na paralela

Independentemente do
contrato com a Band, para
direção de externas do
novo programa de Fausto
Silva, Leonor Corrêa seguirá acompanhando os
trabalhos da série sobre
bullying na adolescência,
“Super Liz”, que ela escreveu e está em produção
para o Discovery Kids.
São 52 episódios já escritos e aprovados. Uma
realização da MV Vídeos,
da Miloca Nagle.

Agatha Moreira

Concerto

Em comemoração aos
75 anos da República Italiana, a Osesp – Orquestra
Sinfônica do Estado de
São Paulo, sob a regência
de Emmanuele Baldini,
vai apresentar um concerto especial na noite desta
terça-feira, 20h, na Sala
São Paulo. Obras de Vivaldi, Verdi, Mascagni, Puccini e Carlos Gomes. Só na
Capital, informa o Cônsul
Filippo La Rosa, são cerca
de 5 milhões de descendentes, que chegam a 20
milhões em todo o estado.

Bate – Rebate
• Até mesmo o recurso
de fotos remotas a Globo
tem adotado para a campanha de lançamento de
“Verdades Secretas 2”...
• ... Atores da série, que
moram em outros estados, recebem os equipamentos e são orientados
por um profissional do Rio
de Janeiro...
• ... Com a modelo e atriz
Julia Byrro, que mora em
Campinas, já foi assim.
• O canal Prime Box
Brazil leva ao ar a partir desta terça-feira, às
18h45, a série “Por Trás
das Câmeras”...
• ... A obra desvenda

curiosidades sobre 10
filmes da retomada do
cinema brasileiro, entre
eles “Se eu fosse Você”,
“Os Normais”, “Cidade de
Deus” e “Lisbela e o Prisioneiro”.
• Reativo e terceira linha
são as modas de agora no
futebol. Todos falando e
repetindo...
• .... Qual será a próxima? É até engraçado.
• Em se tratando de
Jogos Olímpicos, a maior
parte da cobertura do canal BandSports será feita
aqui mesmo, no Brasil...
• ... Mas uma equipe de
repórteres, apresentadores, narradores e produção
viajará a Tóquio...
• ... Número exato, são
20 os profissionais credenciados.

C´est fini
O programa “Opinião”,
na TV Cultura, às 20h30,
quinta-feira, vai debater
o momento da pandemia
no Brasil.
Este e outros temas
serão abordados por Fernando Henrique Cardoso e
Vera Magalhães, convidados da edição. Apresentação de Andresa Boni.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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São Paulo vai de time
reserva na estreia hoje
Crespo poupa titulares para partida contra o 4 de Julho (PI), em Teresina
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O São Paulo vai preservar seus principais jogadores na estreia na Copa
do Brasil. O time tricolor
enfrenta o 4 de Julho,
nesta terça-feira (1º), às
21h30 no estádio Albertão, em Teresina (PI), e
deixou seus titulares fora
da viagem.
O motivo é a sequência de partidas que o
São Paulo vem disputando desde a reta final do
Campeonato
Paulista.
Agora, a ordem é dedicar a preparação para o
Campeonato Brasileiro.
Depois de estrear com
empate sem gols com o
Fluminense no sábado
passado (29), o Tricolor
enfrentará o Atlético-GO
no dia 5, em Goiânia
(GO).
Na Copa do Brasil, título que o São Paulo ainda
não tem em sua galeria, o
jogo contra o 4 de Julho

será o primeiro do Tricolor em 2021.
A equipe entrou diretamente na terceira fase
por ser um dos brasileiros participantes da Copa
Libertadores da América.
A partida de volta contra
os piauienses acontece
no dia 8.
Para o jogo de ida, o
técnico Hernan Crespo deve escalar quase o
mesmo time que encarou o Sporting Cristal, há
uma semana, no último
jogo da fase de grupos da
Libertadores.
Os destaques são o
meio-campista Rodrigo
Nestor, o zagueiro Bruno
Alves e os atacantes Vitor
Bueno e Rojas.
O São Paulo deverá ter
a seguinte escalação para
enfrentar o 4 de Julho:
Lucas Perri, Diego Costa,
Rodrigo Freitas, Bruno
Alves; Orejuela, Rodrigo
Nestor, Shaylon, Talles
Costa, Welington; Rojas e
Vitor Bueno.

Divulgação

Gabriel volta a treinar no
Timão e pode jogar amanhã
O volante Gabriel pode ser uma novidade no
Corinthians para o jogo desta quarta-feira (2),
contra o Atlético-GO, pela terceira fase da Copa do
Brasil. No último sábado, o meio-campista sentiu
dores musculares na coxa esquerda e foi cortado
da partida de estreia do Brasileirão, domingo
(30). O jogador foi liberado pela equipe médica e
participou de uma parte do treinamento no CT
Joaquim Grava. Caso tenha condições de jogo, o
volante pode até ser titular no meio de campo. Outra
novidade é o volante Xavier, que iniciou a transição
do departamento médico para os gramados. A
tendência é de que ainda nesta semana o meiocampista seja completamente reintegrado.
Divulgação

JANUÁRIO DE OLIVEIRA | Faleceu aos 81 anos

Morre Januário de Oliveira, locutor
de bordões inesquecíveis no rádio

VITOR BUENO | Deve formar ataque com Rojas hoje

ELIMINATÓRIAS DA COPA

Com Gabigol e Weverton,
seleção treina no Rio
O goleiro Weverton e o
atacante Gabigol foram as
novidades do treino desta
segunda-feira (31) da seleção brasileira na Granja
Comary, em Teresópolis
(RJ), em preparação para
dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo
do Qatar.
O zagueiro Rodrigo
Caio e o meia Everton
Ribeiro, também convocados, já se apresentaram, mas não foram a
campo nesta segunda por
desgaste físico. Dos 25
convocados, só faltam se
apresentar Ederson e Gabriel Jesus, que jogaram
a final da Liga dos Campeões da Europa no sábado. Devem chegar hoje.
Com elenco quase
completo, Tite comandou
dois tipos de treinamento: tático e técnico. As atividades táticas não foram
transmitidas pela CBF TV,
que gera imagens para
torcedores e imprensa
acompanharem a rotina
da seleção. Já os trabalhos
técnicos foram disponibilizados para observação.

GIRO POR AI

PALMEIRAS

Abel pede
foco para
crias da base

Morreu nesta segunda (31) o locutor de rádio e TV
Januário de Oliveira, aos 81 anos. Ele sofreu uma
parada cardíaca enquanto tratava um quadro de
pneumonia em um hospital de Natal (RN). Gaúcho
de Alegrete, ele criou bordões famosos, como “tá
lá um corpo estendido no chão”, utilizado quando
um jogador se machucava e ficava deitado no
gramado, e “Cruel, muito cruel...”, que servia para
elogiar um atacante, ou “Sinistro, muito sinistro...”,
quando algum atleta ou árbitro cometia uma falha.
Oliveira sofria com diabetes, doença que o fez
perder parte da visão, mas ainda assim mantinha
projetos de narração de futebol em Natal, onde
morava com a família. O ex-narrador trabalhou em
diversos veículos de comunicação. Na TV, marcou
presença nas telas da TVE e da TV Bandeirantes.

Lucas Figueiredo / CBF

WEVERTON | Goleiro do Palmeiras já treinou ontem no RJ

Com uma curiosidade:
antes do apito inicial, os
jogadores se reuniram
num dos bancos de reservas do gramado principal
e viram imagens direto
de um aparelho de TV
instalado no local. Foram
exibidos vídeos de Argentina 1 x 0 Equador, pela
estreia nas Eliminatórias
da Copa, enquanto Tite
orientava o grupo. Logo
em seguida, a filmagem
foi paralisada para manter
o segredo do treino oriundo dessa observação.

O Brasil enfrenta o
Equador na sexta-feira, às
21h30, no Beira-Rio, pela
sétima rodada das Eliminatórias.
Ainda não há esboço de
time titular, mas depois
da parte técnica houve
uma nova sessão tática,
com trabalhos de bola
parada ofensiva com Casemiro, Lucas Paquetá e
Neymar, jogadas ensaiadas e até pênalti. Novamente, não foi possível
assistir.
| FOLHAPRESS

O Palmeiras do técnico
Abel Ferreira terá quatro
desfalques de peso por até
os próximos três jogos: os
convocados Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Viña. Para substituir
o quarteto, o técnico português aposta nas “crias” da
base do Verdão.
Abel afirmou que acredita que os jovens que já
estão no elenco principal
precisam de foco e concentração. “Nossas crias
são jogadores com muita
intensidade, mas está tudo
acontecendo muito rápido para nossas crias. Eles
chegaram ao profissional
muito rápido, ainda não estabilizaram aqui e já se fala
que podem ir para todos
os clubes do mundo. Acho
que falta um pouquinho de
estar focado e concentrado
em tudo que temos que
fazer, sobretudo aos mais
novos. Saem notícias que
querem todos os nossos jogadores, eu também já tive
18 anos, 20, a estabilidade
emocional é muito importante”, disse. | FOLHAPRESS

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
RB Bragantino
Bahia
Ceará
Fortaleza
Athletico-PR
Flamengo
Atlético-GO
Cuiabá
Sport
Juventude
Internacional
São Paulo
Fluminense
Grêmio
Atlético-MG
América-MG
Palmeiras
Corinthians
Chapecoense
Santos

PG
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GP
3
3
3
2
1
1
1
2
2
2
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0

SG
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-3

• 1ª RODADA
Sábado (29/05)
19h – Cuiabá 2 x 2 Juventude
20h – Bahia 3 x 0 Santos
21h – São Paulo 0 x 0 Fluminense
Domingo (30/05)
11h – Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza

16h – Flamengo 1 x 0 Palmeiras
16h – Ceará 3 x 2 Grêmio
18h15 – Corinthians 0 x 1 Atlético-GO
18h15 – Chapecoense 0 x 3 RB Bragantino
18h15 – Athletico-PR 1 x 0 América-MG
20h30 – Internacional 2 x 2 Sport

*Jogos não ﬁnalizados até o fechamento desta edição
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Bolsonaro dá aval
para Brasil ser sede
da Copa América

Divulgação / Conmebol

O governo
demorou nove
meses para
responder à
Pfizer e meia hora
para responder à
Conmebol
RANDOLFE
RODRIGUES

Apesar do recrudescimento da pandemia de Covid,
Conmebol anuncia torneio no país e gera protestos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Em reunião na manhã
desta segunda-feira (31),
a Conmebol avaliou propostas e definiu Brasil
como nova sede da Copa
América. O anúncio foi
feito após encontro do
conselho da entidade, no
Paraguai. No noite do domingo (30), a Argentina
abriu mão de sediar o torneio em razão do recrudescimento da pandemia
de Covid-19 no país. O
pronunciamento da Conmebol aponta uma influência do governo Bolsonaro para que a Copa
América migrasse para o
Brasil. Após a repercussão negativa do anúncio,
no entanto, o governo
Bolsonaro informou que
o torneio ainda não está
confirmado (Leia abaixo).
“O melhor futebol
do mundo trará alegria
e paixão a milhões de
sul-americanos. A Conmebol agradece ao Presidente Jair Bolsonaro e
sua equipe, bem como a
Confederação Brasileira
de Futebol, por abrir as
portas daquele país ao
que é hoje o evento esportivo mais seguro do
mundo. A América do Sul
vai brilhar no Brasil com
todas as suas estrelas!”,
diz postagem no Twitter
do entidade.
O agradecimento não é
por acaso. O Brasil sequer
era tratado como uma
possibilidade até este
domingo. Tudo mudou
nesta segunda de manhã,
com o intermédio do presidente da CBF, Rogério
Caboclo, que fez a interlo-

cução entre a Conmebol
e Bolsonaro. A entidade
sul-americana ainda tenta viabilizar a presença de
público na final do torneio, mas o governo federal disse que esse tema
deve ser debatido com o
estado sede.
Em 2019, quando o Brasil sediou o torneio pela
última vez, Bolsonaro fez

Confederação
agradeceu ao
presidente do Brasil
e à CBF pelo apoio
diversas aparições em
público durante o evento.
Na semifinal, por exemplo, deu uma volta no gramado durante o intervalo,
o que chegou inclusive a
irritar Lionel Messi, que
com a Argentina perdeu
aquela partida para o
Peru.
Na final, o presidente
esteve ao lado do mandatário da Conmebol,
Alejandro Domínguez, foi
ao gramado para a cerimônia de premiação e se
juntou aos jogadores com
a taça de campeão.
REPERCUSSÃO
A influência do governo federal para trazer um
evento do tamanho da
Copa América para o Brasil em plena pandemia repercutiu no meio político.
Ciro Gomes, do PDT, pediu à CPI da Covid a convocação de Rogério Caboclo para dar explicações.
“A CPI da Covid tem que
agir
preventivamente.

Convocar o presidente da
CBF e as autoridades esportivas para saber quais
os cuidados que serão tomados para realização da
Copa América. A questão
não é gostar ou não gostar de futebol. Eu adoro!
A questão é não brincar
com a vida dos brasileiros. E não fazer demagogia a troco da morte de
inocentes”, disse.
O presidente da CPI,
Omar Aziz (PSD-AM),
foi questionado pela reportagem sobre a Copa
América e se posicionou
de maneira contrária à
sua realização. No entanto, ele entendeu, em uma
primeira avaliação, que o
tema não deve entrar na
pauta da comissão.
“Qual é o atrativo de
uma Copa América no
Brasil? Qual é o custo e o
benefício? Só vejo custo.
Mas [apurar a realização
no Brasil] não será o papel da CPI. Poderá ser, vai
depender da decisão da
maioria. Hoje, quem deverá se manifestar sobre
isso são os infectologistas, sanitaristas, para falar sobre os riscos, não a
CPI. Devemos investigar
omissões do governo na
CPI. Sou totalmente contra realizar a Copa América”, afirmou Aziz.
Já Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) vê como necessária a atuação da CPI
no assunto. O vice-presidente da comissão, claro
em sua oposição ao governo, afirmou ter protocolado um requerimento
para que Rogério Caboclo
seja ouvido. De acordo
com ele, o requerimento
será votado na quarta-

Senador

A questão não
é gostar ou não
gostar de futebol.
Eu adoro! A
questão é não
brincar com a vida
dos brasileiros
CIRO GOMES

Presidenciável do PDT

COPA | Colômbia e Argentina rejeitaram sediar o torneio

-feira (2). “O governo demorou nove meses para
responder a 41 emails da
Pfizer oferecendo vacina. E demorou meia hora
para responder à Conmebol”, disse Randolfe.
O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL),
também se mostrou bastante crítico. “Com mais
de 462 mil mortes, sediar
a Copa América é um
campeonato da morte.
Sindicato de negacionistas: governo, Conmebol
e CBF. As ofertas de vacinas mofaram em gavetas,
mas o ok para o torneio
foi ágil. Escárnio.”
Também houve reação
na outra Casa do Congresso Nacional. O deputado federal Júlio Delgado
(PSB-MG) declarou que
apelará ao STF (Supremo
Tribunal Federal) contra
a realização do torneio no
Brasil.
Entre as figuras ligadas
ao governo, enquanto o
próprio presidente não se
manifesta sobre a ques-

tão, há uma tentativa de
relativizar os riscos. O vice-presidente Hamilton
Mourão (PRTB) admitiu
que eles existem, mas
afirmou que eles são menores do Brasil do que seriam na Argentina.

quando a entidade anunciou a retirada da Colômbia como sede. A seleção
brasileira, inclusive, faria
sua estreia na Copa América contra a Venezuela,
em solo colombiano, no
dia 14. A Conmebol, no
último dia 20, chegou à
ESTÁDIOS
conclusão de que o país,
Ainda não foram reve- agitado por protestos solados em quais estádios ciais, não reunia condio torneio será disputado. ções de receber as partiQuestionada pela repor- das do torneio.
Dez dias após a retirada
tagem, a CBF não quis
se pronunciar sobre o da Colômbia como sede,
evento neste momento. foi a vez da Argentina.
A entidade também can- O governo argentino se
celou a entrevista coletiva adiantou ao comunicado
de jogadores da seleção oficial da entidade sobre
brasileira em Teresópolis, a não realização da comprevista para o início da petição em seu território.
O ministro do Interior
tarde desta segunda.
A mudança na sede da Argentina, Wado de
não foi o primeiro obstá- Pedro, afirmou que o país
culo para esta edição do deixaria de ser a sede do
torneio. Inicialmente, a torneio devido à situação
competição estava pre- da pandemia. “Estamos
vista para acontecer tanto muito preocupados não
na Argentina quanto na apenas com Buenos AiColômbia. As coisas co- res, mas com as outras
meçaram a degringolar capitais que seriam sede
no último dia 20 de maio, do torneio”, disse.

Divulgação / CBF

Governo ainda não confirma evento

UNIDOS | O presidente Jair Bolsonaro ao lado do presidente da CBF, Rogério Caboclo

Após a repercussão
negativa do anúncio
da realização da Copa
América no Brasil, o
ministro Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil)
afirmou na noite desta
segunda-feira (31) que
o torneio ainda não está
definido, mas que, caso
ocorra no país, seguirá
protocolos sanitários.

“Não tem nada certo.
Estamos no meio do
processo, mas não vamos nos furtar a uma
demanda, caso seja
possível atender”, declarou o ministro.
Ramos fez uma declaração à imprensa ao
lado do secretário especial de Esporte, Marcelo
Reis Magalhães.

Ele afirmou que na
manhã desta segunda
recebeu uma ligação de
Walter Feldman, secretário-geral da CBF, que
lhe consultou sobre a
organização do evento
no Brasil. Nas palavras
de Ramos, tratou-se de
uma “demanda” levantada por Feldman.
| FP
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