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Doria prevê toda população adulta
com 1ª dose até o final de outubro
Governo de SP lança calendário que antecipa em dois meses aplicação de ao menos a dose inicial da vacina
contra Covid em todas as pessoas maiores de 18 anos no estado, mas meta depende do Ministério da Saúde P7
Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

Feriadão na
região será de
aceleração
da vacinação
03 Cidades

N.Odessa adia
volta às aulas
presenciais

A Secretaria de Educação
decidiu prorrogar para 19 de
julho a retomada parcial das
aulas presenciais nas 25 unidades da rede municipal de
ensino, que estava prevista
para segunda-feira (7).
03 Cidades

FISCALIZAÇÃO NO FERIADÃO | As barreiras sanitárias na RMC para coibir a circulação de pessoas começaram ontem e vão até domingo P7
Anderson Riedel/PR

Sob pressão, Bolsonaro vai à
TV e agora defende vacinação
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu a vacinação em pronunciamento em rede nacional na noite desta quarta-feira (2) e destacou o avanço do PIB, porém voltou a criticar
políticas de isolamento social. “Este ano todos os brasileiros
que assim desejarem serão vacinados”, disse, em um dos trechos do discurso. A transmissão em cadeia de rádio e televisão
ocorre no momento em que o governo tenta contornar o desgaste causado pela CPI da Covid no Senado e por protestos de
rua contra Bolsonaro. Durante o pronunciamento desta quarta,
Bolsonaro foi foi alvo de panelaços em diversas cidades do país, incluindo capitais como São Paulo e Rio.
09 Brasil + Mundo

EM CADEIA NACIONAL | Bolsonaro durante pronunciamento ontem

Após atraso,
reforma de UBS
deve começar
em dez dias

SBO cria novos
leitos de Covid
após parceria
com Unimed

04 Cidades

05 Cidades
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CoronaVac no banco dos réus

27°
14°
Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp
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SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.377 | 02/06/2021

05 - 18 - 29 - 35 - 43 - 44

Quina
Concurso 5.580 | 02/06/2021

01 - 20 - 51 - 67 - 78

Federal
Concurso 5.567 | 02/06/2021

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

Bilhete
79290
03481
03412
06316
54378

FRASE DO DIA

MARIO EUGENIO SATURNO
TECNOLOGISTA SÊNIOR
DO INPE

Estava eu escrevendo
um artigo sobre as novidades relacionadas aos
Neandertais quando os
inscientes das redes sociais fofoqueiras e promotoras de fake news estão
espalhando que a eficácia
da CoronaVac será questionada na Justiça e que
os médicos sugerem imunização com outras vacinas. Um absurdo que me
fez estudar o paper da
discórdia: Effectiveness of
the CoronaVac vaccine in
the elderly population during a P.1 variant-associated epidemic of Covid-19
in Brazil: A test-negative
case-control study.
De cara, notei a primeira curiosidade: dois coautores, Albert I. ko, e Julio
Croda, são da Fundação
Oswaldo Cruz, o primeiro
do Instituto Gonçalo Moniz, e o segundo da Fiocruz Mato Grosso do Sul.
Ou seja? São concorrentes
do avaliado, o que compromete a pesquisa pela
perda de objetividade, já
que eles têm interesse no
resultado... E por que não
testam a CovidShield que
eles produzem? Lembrarei o que houve.

E qual foi a descoberta que o paper revela?
Essa: Findings We selected
7,950 matched pairs with
a mean age of 76 years
from 26,433 Covid-19
cases and 17,622 test-negative controls. Adjusted
vaccine effectiveness was
18.2% (95% CI, 0.0 to 33.2)
and 41.6% (95% CI, 26.9
to 53.3) in the period 0-13
and=14 days etc... Interpretation CoronaVac was

Interessa saber
o impacto na
gravidade da doença
e nas mortes
42% effective in the real-world setting of extensive P.1 transmission, but
significant protection was
not observed until completion of the two-dose
regimen. Ou uma efetividade real de 42%.
Ou seja, se o estudo foi
bem feito - creio que sim
-, só mostra o que já sabemos, quanto mais velho,
menos efetiva. Não tem
novidade! Mas qual vacina mesmo passou por
algo semelhante? Lembram que alguns países da
Europa, como Alemanha
e Áustria, que decidiram
não aplicar a vacina de Oxford em pessoas com mais
de 65 anos, por não haver
estudos conclusivos sobre
sua eficácia para essa faixa etária? Pois é. Mas não
é isso que importa.

E, neste momento, o
que é mais importante
que eficácia? O próprio
paper responde:
Survival/logistic regression
analysis of hospitalization, ICU, respiratory
support and death: We
will perform additional
analyses for hospitalization and death amongst
individuals who test positive and estimate the
hazards according to vaccination status at the date
of positive test etc... Sensitivity analyses will be conducted to evaluate the association of influence of a
positive RT-PCR, antigen
or serological test result
prior to the vaccination
campaign. Ou seja? Paper incipiente e insipiente, pois interessa saber o
impacto na gravidade da
doença e nas mortes, coisa que o paper não fez.
A que serve esse paper
então? Alimenta os precursores da tese da ineficácia da “vacina chinesa
do Doria”, mesmo que
não intencional, é de um
amadorismo incrível escrever um paper tão incompleto que só serviria a
interesses escusos.
A qualidade da informação é algo importante
para se combater a pandemia. Veja-se quando o
general Pazuello passou
a dar destaque para o número de recuperados, que
não serve para nada, exceto como prova cabal que o
governo federal buscava
a tal imunidade de rebanho, que não existe!

IMAGEM DO DIA
Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

É como se a
gente estivesse
escolhendo de
que lado da borda
da terra plana a
gente vai pular

Horácio Vicente

HOMENAGEM VERDE | Plantio de árvores marca as ações em comemoração à

Semana do Meio Ambiente em Santa Bárbara d’Oeste.
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Mesmo após a negativa
dos países que sediariam
a Copa América, mais especificamente a Argentina, por crise sanitária
igual a nossa, e a Colômbia, face crise sanitária
e grave tensão social, a
Conmebol entrou em
contato com a CBF e assessores da Presidência, e
obtiveram o “sim” para a
realização do torneio em
terras nacionais.
Alguns devem estar se
perguntando: por que
são possíveis campeonatos regionais/estaduais,
Campeonato Brasileiro,
Copa do Brasil e Libertadores, e não é possível a
Copa América?
A resposta é simples,
pois com as fronteiras
abertas e sem qualquer
controle na entrada de
turistas no Brasil, os torcedores terão acesso livre ao país e, mesmo não
assistindo aos jogos nos
estádios, poderão gerar
aglomerações, propagação e agravamento da
crise sanitária brasileira
decorrente da Covid-19.
Poderão os visitantes
também trazer ao Brasil
novas variantes do vírus e
conforme a médica Lucia
Pellanda, professora de
epidemiologia e reitora
da Universidade Federal
de Ciências da Saúde de
Porto Alegre: “Não é o
momento, quando o país
enfrenta o risco de terceira onda...”
Com a determinação
do excelentíssimo p,residente Jair Bolsonaro à
Casa Civil para priorizar
os preparativos para a
Copa América, confirma-se o “tweet” da Conmebol que agradeceu “Bol-

Santa Bárbara d’Oeste

Ex-secretária do Ministério da
Saúde, ontem, na CPI da Covid

facebook.com/jornaltododia

MARCELO VÁLIO
ESPECIALISTA EM DIREITO
CONSTITUCIONAL

sonaro e sua equipe, bem
como a Confederação
Brasileira de Futebol”.
O Brasil vive um momento de estabilidade,
tem infraestrutura comprovada e experiência
acumulada e recente para
organizar uma competição dessa magnitude”.
Não estamos estáveis
na pandemia e nem a
União e nem o presidente
são órgãos absolutistas, e
não podem obrigar os estados federados a aceitar
partidas em seus territórios. Ademais, União,
Estados, Distrito Federal
e Municípios têm competência concorrente na
área da saúde pública
para realizar ações de mitigação dos impactos do
novo coronavírus. Esse é
o entendimento do STF.
Ou seja, conforme o
STF, é responsabilidade
de todos os entes da Federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que
se refere à pandemia.
Enfim, os Estados têm
autonomia na aceitação
ou não do torneio e poderão exigir medidas sanitárias mais severas em
caso de aceitação. Além
disso, importante esclarecer que é possível a
configuração de infração
ao Princípio do Pacto Federativo.
O pacto federativo,
também chamado de
Princípio Federativo, define a forma de Estado
adotada pela Nação.
A Federação é uma forma de Estado na qual há
mais de uma esfera de
poder dentro de um mesmo território e sobre uma
mesma população.
As entidades integrantes da Federação Brasileira são a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. Não são soberanos,
mas gozam de autonomia conforme a Constituição Federal. Assim,
têm o poder de auto-organização, autogoverno,
autolegislação e autoadministração.

FALECIMENTOS

LUANA ARAÚJO

Fale conosco

Estados podem ser obrigados a
receber jogos da Copa América?
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PANDEMIA

Feriadão será de vacinação na região
Cidades tentam aproveitar os dias de folga de muita gente no trabalho para acelerar imunização contra a Covid
LEON BOTÃO
REGIÃO

Com novas doses da
vacina contra a Covid-19
chegando aos poucos,
as cidades da região de
Americana realizam ao
longo do feriado prolongado de Corpus Christi
uma campanha de aceleração da vacinação.
Cada município adotou
uma estratégia diferente,
mas todos com o mesmo
objetivo de aproveitar os
dias em que muitas pessoas não irão trabalhar
para aplicar o maior número possível de doses
do imunizante.
Em Americana, nesta
quinta-feira, a expectativa é vacinar 1,2 mil pessoas nas UBSs (Unidades
Básicas de Saúde) da Vila
Gallo e no São Vito.
O horário de funcionamento será das 8h às
16h, porém não haverá
atendimento por livre
demanda, pois os locais apenas irão receber

moradores que já estão
previamente agendados
para receber a vacina.
De acordo com a Prefeitura de Americana
nesta sexta, sábado e
domingo não haverá vacinação e o trabalho será
retomado na segunda.
Hortolândia também
fará a vacinação nesta quinta-feira apenas
da população que fez
o agendamento prévio
pelo site da prefeitura.
Serão imunizadas pessoas com comorbidades
ou doenças crônicas nascidas até 1986.
A imunização ocorre somente no CCMI
(Centro de Convivência
da Melhor Idade) do Remanso Campineiro e na
Escola Municipal Professora Zenaide Ferreira de
Lima Seorlin.
Já no sábado (05/06),
a vacinação acontecerá
nesses dois locais e nas
UBSs Amanda II e Rosolém. O horário da vacinação será das 8h às 15h30.

Marília Pierre / Prefeitura de Americana

S. Bárbara
espera pelos
faltantes

AMERICANA | Saúde aplicou mais 1.375 doses da vacina na cidade nesta quarta-feira

Sumaré vacina nos três dias sem agendamento
Sumaré é a cidade que
fará a maior ação para
acelerar a vacinação
contra a Covid nesta sexta, sábado e domingo,
das 9h às 16h, no Centro
Esportivo Vereador José
Pereira, na Vila Yolanda
Costa e Silva.
A vacina será aplicada nas pessoas dos grupos inclusos na campanha, sem necessidade

de um agendamento
prévio.
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.
“Essa
mobilização
para vacinar tem a proposta de facilitar o aces-

so para o público-alvo,
pessoas que trabalham,
estudam ou têm outros
compromissos durante
a semana e no horário
comercial. Então, elas
terão mais essa oportunidade de fazer a imunização, seguindo todas as
normas sanitárias e de
proteção”, disse o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

QUEM PODE
A primeira dose pode
ser recebida pelos idosos a partir de 60 anos;
profissionais da Saúde
(mediante apresentação
obrigatória do comprovante de vínculo ativo
com o serviço de Saúde
em Sumaré); profissionais da Educação acima
de 47 anos; gestantes e
puérperas com comor-

bidades acima de 18
anos;
transplantados
e Síndrome de Down
acima 18 anos; pessoas
com deficiência permanente grave acima de 18
anos; motoristas e cobradores do transporte
público residentes na
cidade e pessoas com
comorbidade acima de
30 anos.
| LB

Santa Bárbara prossegue com a vacinação
contra a Covid. Nesta
quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, a
vacinação ocorrerá das
8h às 12h, no ginásio
Djaniro Pedroso (Rua
Prudente de Moraes,
250, Centro). Já na sexta (4), das 8h às 12h,
no Djaniro Pedroso e
também na Casa de
Maria (Rua Mococa,
510, Jardim das Laranjeiras). Não há necessidade de agendamento
prévio.
A imunização será
voltada para grupos
inseridos na 1ª dose e
para pessoas que ainda não completaram
o seu esquema vacinal, ou seja, receberam apenas a primeira
dose e perderam o prazo da segunda.
Podem receber a primeira dose as pessoas
com comorbidades
ou Deficiência Permanente com 30 anos ou
mais; grávidas e puérperas com comorbidades com 18 anos
ou mais; idosos com
60 anos ou mais; pessoas com Síndrome de
Down com 18 anos ou
mais, profissionais da
Educação com 47 anos
ou mais e profissionais
da Saúde.
| LB

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA

Nova Odessa adia aulas presenciais para julho
DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova
Odessa publicou nesta
quarta-feira (2) uma nova
resolução prevendo para o
dia 19 de julho a retomada
parcial das aulas presenciais na rede municipal de
ensino, que estavam previstas para recomeçar na
próxima segunda-feira (7).
Com a decisão, as aulas
presenciais só devem voltar após o recesso escolar,
que acontece entre os dias
5 e 17 de julho.
A rede municipal em
Nova Odessa, mantida pela

prefeitura, possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino
Fundamental I, e conta
com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200
integrantes nas equipes de
apoio, atendendo atende
cerca de 5,6 mil alunos.
SÓ VIRTUAL
Nova Odessa iniciou as
aulas virtuais do ano letivo
2021 no dia 10 de fevereiro,
com uma previsão inicial
de retorno presencial parcial das aulas para maio.
No entanto, o agravamento da pandemia da Covid-19 já levou os gestores
da Educação municipal,

por duas vezes, a optarem
pelo adiamento – primeiro para o dia 7 de junho e,
agora, para 19 de julho.
São Paulo segue na fase
de transição do Plano São
Paulo, com tendência de
agravamento da pandemia
nas próximas semanas.
De qualquer forma, a retomada das aulas presenciais será gradual e se dará,
como previsto anteriormente, com até 35% dos
alunos em sala de aula por
dia, alternadamente, seguindo todos os protocolos sanitários e de segurança, segundo a prefeitura.
“Nossa intenção é preservar a saúde dos profis-

sionais da Educação, dos
alunos e seus familiares.
Para isso, estamos nos baseando nas medidas indicadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde)
para conter a pandemia da
Covid-19, o decreto municipal que regula o atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais e de serviços e
o andamento do Plano São
Paulo”, afirmou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.
A resolução assinada
pelo secretário ainda mantém o funcionamento das
unidades escolares das 8h
às 17h para atendimento

ao público externo, recebimento de mercadorias, atividades de replanejamento do ano letivo, limpeza e
organização dos espaços,
sendo que, até o retorno
presencial e parcial dos
alunos, todos os servidores
cumprirão normalmente
os horários de trabalho.
Já a partir do dia 19 de julho, os servidores imunizados com as duas doses das
vacinas deverão retornar
ao horário normal e presencial de trabalho após 15
dias da última aplicação.
Para os educadores de
Desenvolvimento Infantil
responsáveis pelos Berçários e os professores que

atuam no Ensino Fundamental e na Educação de
Jovens e Adultos, ainda
não imunizados, o texto
determina o cumprimento
de jornada parcialmente
remota, com convocação
semanal para cumprir atividade na escola em períodos preestabelecidos.
“Nos próximos dias as
famílias dos alunos estarão
recebendo uma cartilha
com o protocolo de volta às aulas, explicando os
cuidados que o aluno precisa manter para reduzir os
riscos de contaminação do
coronavírus no ambiente
escolar”, complementou o
secretário.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

EFEITO DO AVISO
Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, o
prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), disse ontem,
durante encontro com secretários e diretores municipais
da área de segurança pública das cidades para definição
das barreiras sanitárias na região neste feriadão, que já
foi possível perceber um efeito positivo apenas com a
divulgação de que haveria o reforço na fiscalização contra
festas clandestinas até domingo.“Eu recebi informações de que algumas festas clandestinas que estavam
previstas para acontecer ao longo do feriado prolongado
já foram desmarcadas por conta desta ação regional e
coordenada entre os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas. Isso, apenas com a divulgação através
da imprensa regional. Tenho certeza que a força-tarefa
destes próximos dias terão o mesmo sucesso da ação realizada pela RMC no final de março e início de abril”, disse.

BATE E REBATE
O governador João Doria
e o presidente Bolsonaro seguem o jogo de gato e rato
(ou de gato e cachorro). Um
dia depois de Bolsonaro
comemorar crescimento
do PIB do país em 1,2%
no primeiro trimestre, o
governo tucano divulgou
que o Produto Interno Bruto
do Estado subiu 1,7% no
mesmo período. E detalhe:
puxou o nacional de 0,95%
para os 1,2% do Brasil todo.

CONTAS APROVADAS
Os vereadores de Sumaré aprovaram por unanimidade as
contas municipais referentes ao exercício de 2018, segundo ano
de mandato do prefeito Luiz Dalben (Cidadania). A aprovação,
com base no parecer prévio do TCE (Tribunal de Contas do
Estado), ocorreu na 18ª sessão ordinária do ano, realizada nesta
terça-feira (1º). A reunião foi realizada de forma virtual, com
transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

51 ANOS DO IPMS
O aniversário de 51 anos do Instituto de Promoção do Menor
de Sumaré (IPMS), definitivamente, não passou em branco na
Câmara de Sumaré. Seis vereadores apresentaram moções de
congratulação ao instituto durante última reunião virtual da
Câmara. De acordo com os parlamentares, desde 1970 o IPMS
trabalha desenvolvendo pessoas, tendo encaminhado mais de
9 mil adolescentes ao primeiro emprego, e contando com mais
de 40 empresas parceiras ao longo de sua história.

PORTAL
A Prefeitura de Hortolândia lançou nesta
quarta-feira (2) o “Portal
do Servidor”, plataforma
dedicada ao servidor
municipal com informações e serviços disponibilizados pela Secretaria de
Administração e Gestão
de Pessoal. A ferramenta
foi apresentada oficialmente por meio de uma
transmissão ao vivo pela
internet.

VIRACOPOS
Prefeitos de 15 cidades que
sediam aeroportos que recebem voos internacionais
defenderam, em reunião na
terça-feira, maior controle
sanitário por parte do governo federal para impedir a
entrada de novas variantes
da Covid-19 no país. Dário
Saadi (Republicanos), de
Campinas, participou.

PORTAL (2)
De acordo com a secretária
municipal de Administração
e Gestão de Pessoal, Ieda
Manzano de Oliveira, o
novo Portal reúne, numa
única plataforma, todas
as informações e serviços
pertinentes aos servidores
municipais, incluindo dados
do DGP (Departamento
de Gestão de Pessoal), da
Divisão de Saúde Ocupacional e da Escola de Gestão
Pública de Hortolândia.

VIRACOPOS (2)
O prefeito campineiro
defendeu no encontro que
a Anac, Anvisa e Ministério
da Saúde adotem ações
efetivas para barrar a entrada de novas variantes.
De acordo com os prefeitos, o objetivo é evitar
medidas mais drásticas
como o fechamento do
espaço aéreo.
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AMERICANA

Após novo atraso, obra em
UBS deve iniciar em 10 dias
Nova promessa de reforma no posto médico do Jd. Ipiranga foi feita ontem
Divulgação

LEON BOTÃO
AMERICANA

Prevista em meados de
abril para começar ainda
na primeira quinzena de
maio, a reforma da UBS
(Unidade Básica de Saúde)
do Ipiranga ainda não saiu
do papel e a nova previsão
é que tenha início em cerca de 10 dias.
Nesta quarta-feira (2),
o prefeito Chico Sardelli
(PV), o vice Odir Demarchi (PL) e o vereador Lucas
Leoncine (PSDB) gravaram vídeo em frente ao
prédio, que está fechado
desde outubro de 2019
por problemas estruturais,
para falar sobre a obra.
A UBS fechou após o
agravamento de uma rachadura antiga na estrutura do prédio.
Desde outubro de 2019,
o atendimento dos moradores do bairro passou a
ser redirecionado para a
UBS do Jardim São Paulo,
situação que vem causando transtornos à população, de acordo com
moradores ouvidos pelo
TODODIA.
A verba para a reforma
foi anunciada em julho do
ano passado, após intermediação do então empresário do bairro, Lucas
Leoncine, hoje vereador
pelo PSDB, com o deputado estadual Cauê Macris,
do mesmo partido.
A verba chegou à conta

AGORA VAI ?| Leoncine, Chico e Odir gravaram vídeo diante da UBS falando da reforma

da prefeitura em agosto
do ano passado, mas, segundo o vereador, o período eleitoral atrasou o
processo.
Em nota enviada em
abril ao TODODIA, a Prefeitura de Americana afirmou que o processo se
encontrava em tramitação
interna, pois já havia sido
feita a licitação – com valor
vencedor de R$ 159 mil – e
que a previsão de início da
obra era para a primeira
quinzena de maio deste
ano, tendo como prazo de
execução de 120 dias.
A obra não começou

no prazo previsto e nesta
quarta-feira a prefeitura
informou que isso deve
ocorrer em cerca de 10 dias
– ou seja, ainda na primeira quinzena de junho.
No vídeo publicado nas
redes sociais nesta quarta,
o prefeito Chico agradece
o deputado tucano Cauê
Macris – hoje secretário
de estado da Casa Civil –
pela emenda parlamentar
e cita que a obra é uma
demanda antiga da população do bairro.
Por meio da assessoria
de imprensa da Câmara,
Leoncine tornou a refor-

çar que as verbas já estão
no caixa da prefeitura desde agosto e citou o problema do período eleitoral,
que teria atrasado os trâmites da licitação.
“O valor entrou nos caixas da prefeitura ainda em
2020, no mês de agosto.
Porém, por se tratar de
ano eleitoral, a verba não
pôde ser utilizada naquele período, tendo que
aguardar a nova gestão
para abrir o processo de
convênios com empresa
especializada para realizar
a obra”, disse o vereador
em nota.

AMERICANA

Câmara aprova lei para ‘food trucks’
A Câmara de Americana aprovou nesta quarta-feira (2) um projeto
de lei de autoria da prefeitura para regulamentar a instalação e fiscalização dos “food trucks”
no município.
O projeto teve três alterações promovidas pelos
próprios vereadores e segue para segunda votação na semana que vem
antes de seguir para sanção ou veto do prefeito
Chico Sardelli (PV).
Uma lei semelhante já
havia sido aprovada em
2019, mas nunca foi colocada em prática.
No ano passado, a prefeitura mandou projeto
idêntico ao aprovado
nesta quarta, mas ele
também não tramitou na
Câmara.

A nova Administração
reapresentou a matéria
esse ano e ela foi aprovada por unanimidade,
mas com emendas.
O projeto regulamenta
o serviço de food truck
no município com uma
série de regras, citando
inclusive quais serão os
órgãos fiscalizadores.
A lei determina que o
uso de espaços públicos para a instalação do
serviço dependerá de
autorização prévia e que
para instalar mesas para
os clientes será preciso
manter um espaço mínimo de 1,20 metro de
circulação (em caso de
calçadas, por exemplo).
A emenda modificativa foi encabeçada pelo
vereador Gualter Amado
(Republicanos) e assina-

da por vários vereadores.
O aditivo fez mudanças
importantes no texto da
prefeitura em relação
aos locais permitidos e
punições em caso de irregularidades.
“No projeto original,
não poderia instalar food
truck em frente a imóveis
residenciais e comerciais,
dessa forma genérica, inviabilizaria qualquer tipo
de food truck no município, a não ser no meio do
mato, praticamente. Então mudamos colocando
‘testada’ dos imóveis, que
é a guia, ou frente da residência ou comércio”, explicou Gualter na sessão.
Outra mudança foi em
relação à distância que
os food trucks precisarão
respeitar de comércios
imóveis.

“Colocamos um ponto também que quando
o food truck trabalhar
com o mesmo gênero
alimentício do comércio,
não pode ser colocado
a menos de 50 metros,
porque é desagradável
você ter uma lanchonete
e aparecer um food truck
bem na frente vendendo
a mesma coisa”, disse o
vereador.
A emenda ainda determina que, caso seja
constatada alguma irregularidade, a fiscalização poderá apreender
apenas equipamentos e
materiais e não o veículo, já que uma apreensão
desse tipo deveria ser
feita por autoridades de
trânsito e com base em
irregularidades
dessa
natureza.
| LEON BOTÃO
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SBO amplia número
de leitos para Covid
com apoio da Unimed
Após parceria com a cooperativa, Secretaria de Saúde
eleva de 101 para 108 os leitos para pacientes da doença
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A estrutura de atendimento a pacientes da
Covid-19 na rede pública
de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste está sendo
ampliada em mais sete
leitos, totalizando agora
108. A ampliação está
sendo possível após uma
parceria entre a prefeitura e a cooperativa Unimed, que cedeu nesta
terça-feira (1) sete camas
hospitalares à Secretaria
de Saúde, sem custos e
por tempo indeterminado. Com isso, a rede de
atendimento à Covid foi
remanejada, ampliando
o número de leitos.
As camas estavam em
estoque na Unimed e
serão utilizadas como
leitos no Hospital de
Campanha, instalado no
campus da Unimep de

Santa Bárbara.
O CEO da Unimed,
Dr. Cesar Augusto Cielo,
destacou o compromisso da cooperativa de saúde com a comunidade.
“Nossa Unimed nasceu
em Santa Bárbara d’Oeste e, desde o princípio,
preza por ações que estimulem a saúde dos moradores e o desenvolvimento das cidades onde
está inserida, por isso,
nos sentimos honrados
em poder contribuir com
a população barbarense,
por meio da Prefeitura e
da Secretaria Municipal
de Saúde, especialmente
neste momento de pandemia”, disse.
DISTRIBUIÇÃO
Segundo a prefeitura,
com o remanejamento
feito após a parceria com
a Unimed, agora são 26
leitos de UTI Covid-19

no Hospital Santa Bárbara, outros 20 leitos com
respiradores e 30 leitos
clínicos (sem respiradores) no Hospital de Campanha, além de 12 leitos
com respiradores e 20
leitos clínicos (sem respiradores) no pronto-socorro Dr. Edison Mano.
O prefeito de Santa
Bárbara, Rafael Piovezan
(PV), destacou a importância da parceria para
ampliar o número de leitos de Covid-19. “Trata-se da união de esforços
para o enfrentamento
da pandemia, algo que
impacta a Saúde Pública e também os planos
de Saúde que atendem
o cidadão barbarense. Por meio desta ação
importante, a Unimed
demonstra sua fraternidade como empresa
respeitada na região”,
afirmou.

NOVOS LEITOS | Hospital de campanha passa a contar com mais estrutura

ENTREGA | Sete camas foram cedidas pela Unimed à Secretaria de Saúde na terça

AMERICANA

AMERICANA

AEROPORTO

Empresário doa insumos Acesso do bairro Terramérica à
para o Hospital Municipal SP-304 é liberado ao trânsito
O prefeito de Americana, Chico Sardelli
(pv), e o vice-prefeito
Odir Demarchi, receberam nesta quarta-feira
(2) o empresário João
Rosa e sua filha Bianca,
que anunciaram a doação de 150 mil unidades
de bandagens, utilizadas para estancar pequenos sangramentos.
As 300 caixas com insumos serão entregues
ao Hospital Municipal
Dr. Waldemar Tebaldi
e, em seguida, redistri-

buídas à rede de atendimento de saúde municipal.
O prefeito agradeceu
o gesto de solidariedade com a saúde pública,
fortemente afetada pela
pandemia. “João Rosa
sempre contribuiu com
Americana e mais uma
vez dá mostras de seu
compromisso com nossa cidade. Em nome de
todos os americanenses, agradeço a gentileza da doação”, disse
Chico.
| DA REDAÇÃO
Divulgação

NO GABINETE | Chico e Odir com João Rosa e Bianca

Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O acesso do bairro Terramérica à Rodovia Luiz
de Queiroz (SP-304), pela
Rua Francisco Coral Chiquinho, em Americana,
foi liberado ao tráfego de
veículos na tarde desta
quarta-feira (2).
O local estava interditado desde o último dia 18
de janeiro para a execução
de obras de contenção de
águas de chuva, nas proximidades do viaduto do
bairro Cidade Jardim.
Segundo divulgou a Prefeitura de Americana, no
ano passado, o agora prefeito Chico Sardelli (PV),
ao lado do vereador Thiago Martins, do mesmo
partido, estiveram na sede
do DER (Departamento
de Estradas de Rodagem),
em Rio Claro, solicitando
a liberação da obra.
As obras de contenção
foram feitas por meio do
DER, com o apoio da prefeitura, que executa a sinalização no local.
“Esta é uma causa para

RMC se mobiliza
contra redução
de Viracopos

LIBERADO | Após obras, acesso é aberto ao tráfego

a qual me empenhei desde o princípio. Fui, com
o atual presidente da Câmara, à sede do DER para
debater a questão e finalmente estamos vendo a
melhoria ser concluída.
Entendemos que se trata
de uma obra essencial a
uma região muito importante e populosa de Americana”, declarou Chico.
Segundo a Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos
(Sosu), as obras de con-

tenção foram concluídas
na semana passada.
O DER realizou a construção do muro de gabião
às margens da SP-304,
trecho de aproximadamente 250 metros, refez
as canaletas de chuva no
acostamento e na Rua das
Petúnias, executou a recomposição do asfalto no
acostamento, plantou grama na parte de cima e fará
a instalação da proteção
de guard rail.

O prefeito de Campinas,
Dário Saadi (Republicanos), diz que 20 municípios
da região metropolitana
estão convocando lideranças políticas e empresariais
para pressionar pela manutenção do tamanho do Aeroporto de Viracopos, que
deve ser diminuído, segundo estudos da relicitação.
Os presidentes executivo
e do conselho da concessionária do aeroporto têm
visitado autoridades para
criticar a redução do espaço. “O aeroporto merece
essa estrutura. Sem ela, o
projeto da aerotrópole fica
ameaçado porque envolve
áreas para o desenvolvimento imobiliário voltado
ao aeroporto. Essa discussão tem de ser mais ampla”,
diz Saadi. O prefeito se refere ao projeto de um complexo comercial com lojas,
terminal rodoviário e estacionamento, que a concessionária assinou em 2017,
meses antes do anúncio
de que a concessão seria
devolvida ao governo para
relicitação.
| FOLHAPRESS
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VACINA CONTRA A COVID-19

Doria prevê 1ª dose em
toda população adulta
até o final de outubro
Data prevista é antecipada em dois meses e depende
de entregas do Ministério da Saúde; veja o calendário
ANA BOTTALLO
FOLHAPRESS

O governo João Doria
(PSDB) prevê a vacinação
de toda a população adulta (a partir de 18 anos) do
estado de São Paulo, com a
primeira dose, até o dia 31
de outubro.
A informação foi antecipada na tarde desta quarta-feira (2) pelo próprio Doria
em seu perfil de rede social
e divulgada em entrevista
aos jornalistas no Palácio
dos Bandeirantes, em São
Paulo.
A data prevista inicialmente para vacinar toda a
população adulta do estado era 31 de dezembro de
2021, mas Doria disse que
será possível antecipar essa
data em dois meses. A nova
previsão considera a data
estimada de aplicação da
primeira dose.
O cronograma atualizado de vacinação em São
Paulo prevê a vacinação
por faixas etárias após o
término da vacinação dos
grupos prioritários previstos no PNI (Programa Nacional de Imunizações).
Segundo o governo, no
entanto, a vacinação está
condicionada à disponibilização de doses pelo Ministério da Saúde por meio
do PNI.
Além disso, não foi dada

O CALENDÁRIO DA VACINAÇÃO
DATAS E FAIXAS ETÁRIAS (PREVISÃO)
- de 1º a 20 de julho, pessoas de 55 a 59 anos;
- de 2 a 16 de agosto, pessoas de 50 a 54 anos;
- de 17 a 31 de agosto, pessoas de 45 a 49 anos;
- de 1º a 10 de setembro, pessoas de 40 a 44 anos;
- de 11 a 20 de setembro, pessoas de 35 a 39 anos;
- de 21 a 30 de setembro, pessoas de 30 a 34 anos;
- de 1º a 10 de outubro, pessoas de 25 a 29 anos;
- de 11 a 31 de outubro, pessoas de 24 a 18 anos.
FONTE: Governo do Estado de São Paulo

explicação de como seria a
vacinação de pessoas sem
comorbidades e não inseridas nos grupos previstos
pelo Ministério da Saúde,
que até o momento preconiza apenas a vacinação
por critério de prioridade.
Hoje, só as vacinas Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, e a da
Pfizer têm registro de uso
definitivo e podem ser utilizadas em toda a população
maior de 18 anos.
Não há dados sobre a
submissão de registro definitivo da CoronaVac no
painel de vacinas da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
A Fiocruz recebeu nesta quarta (2) os insumos
que vão permitir o início
da primeira produção inteiramente nacional da
vacina contra a Covid-19.
A fabricação deve começar
nas próximas semanas e

as entregas devem ocorrer
apenas a partir de outubro.
A quantidade prevista do
imunizante feito no país,
porém, foi bastante reduzida em relação à estimativa
inicial. A fundação calcula
que serão cerca de 50 milhões dessas doses disponibilizadas até o fim do ano,
sendo que antes eram estimados 110 milhões.
A ideia é suprir a diferença com a importação
de mais IFA (Ingrediente
Farmacêutico Ativo), que
ainda está em negociação,
suficiente para produzir
50 milhões de doses adicionais. Assim, o total de
vacinas da AstraZeneca/
Oxford oferecidas no segundo semestre somaria
100 milhões.
Além disso, uma remessa
de 6.000 litros de IFA vinda da China deve chegar
no dia 28 de junho, com
quantidade suficiente para

NOVO LOTE DA PFIZER CHEGA EM VIRACOPOS| O sétimo lote de vacinas contra
Covid-19 da Pfizer/BioNTech chegou ao Brasil por volta das 19h desta quarta-feira (2)
pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A nova remessa, que é a
segunda da semana, é de mais 936 mil doses. Com isso, a Pfizer já entregou 5,3 milhões
das 200 milhões contratadas pelo governo federal. A empresa diz que vai cumprir o
cronograma de entrega total até o final de 2021.

a produção de mais 10 milhões de doses da CoronaVac. A partir da data de chegada, são esperados de 15 a
20 dias para a conclusão da
produção das novas doses.
Até o momento, o Instituto Butantan já realizou a
entrega de 47,2 milhões de
doses à pasta da saúde. A
entrega está parada desde
o dia 14 de maio.
Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunizações (PEI),
afirmou ainda que previsão
de vacinação inclui também as doses de um acordo
extra realizado entre o governo federal e o Butantan,
com a disponibilização de
mais 30 milhões de doses,
o que em tese possibilitaria
antecipar ainda mais a vacinação.
“Estamos
projetando
com base nas previsões do
Ministério da Saúde. Isso
pode retirar ou adicionar

novas doses, de acordo
com as entregas. Nós trabalhamos com uma redução,
justamente considerando
que podem haver atrasos
nas entregas, e mesmo assim vimos que foi possível
antecipar a vacinação de
toda a população adulta
até o final de outubro”, afirmou.
A promessa é que até o
dia 7 de junho seja concluída a imunização das pessoas com comorbidades.
Segundo Paula, a vacinação vai incluir todas as pessoas com comorbidades ou
beneficiários do programa
de deficiência permanente
(BPC) com mais de 18 anos.
O estado de São Paulo tem uma população
de 44.873.187 pessoas, de
acordo com o Seade (Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados), dos
quais cerca de 80% é a população maior de 18 anos,

ou quase 36 milhões de
pessoas.
NÚMEROS
Até a última terça-feira (1º), foram aplicadas
17.577.126 doses em todo
o estado, somando-se primeira e segunda dose.
A atualização dos dados da Covid-19 no estado
aponta que foram confirmados 23.122 novos casos
nas últimas 24 horas e 717
novos óbitos, totalizando
3.314.631 casos e 112.927
mortes desde o início da
pandemia.
Segundo o secretário
estadual de saúde, Jean
Gorinchteyn, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no
estado está em 81,2% e,
na Grande São Paulo, é de
79,9%. Há 10.925 pessoas
internadas em leitos de terapia intensiva no estado e
mais 13 mil pessoas em leitos de enfermaria.

PANDEMIA

RMC define força-tarefa contra festas clandestinas
A Agemcamp (Agência
Metropolitana de Campinas) promoveu, na manhã desta quarta-feira, (3)
uma reunião virtual com
secretários e diretores ligados à área de Segurança dos 20 municípios que
integram a RMC (Região
Metropolitana de Campinas) para definir os detalhes da retomada das
barreiras sanitárias e do
reforço na fiscalização
contra festas clandestinas ao longo do feriado
prolongado de Corpus
Christi.
Anunciada na terça-feira, a força-tarefa para tentar reduzir a circulação e
a aglomeração de pessoas
– principalmente em chá-

caras - teve início no final
da tarde de ontem e seguirá até domingo (6).
Bloqueios nos acessos
das cidades, pela PM,
Guardas Municipais e
equipes de Vigilância
Sanitária, até domingo
devem abordar veículos
com placas de fora, para
checar uso de máscaras e
medição de temperatura.
A reunião desta quarta
– comandada pelo presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC
e prefeito de Jaguariúna,
Gustavo Reis (MDB), bem
como pelo diretor-executivo da Agemcamp, Bill
Souza – teve o delegado
José Henrique Ventura,
diretor do Deinter-2 (De-

Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

BARREIRA | Fiscalização ontem à noite em Campinas

partamento de Polícia Judiciária, da Polícia Civil),
ressaltando o crime praticado pelos organizadores
de festas clandestinas.
“Quem organiza essas
aglomerações e é flagrado, responde criminalmente dentro do artigo
268 do Código Penal, que
prevê detenção de 1 mês
a 1 ano e multa. Por isso,
dentro do que cabe à Polícia Civil, nos vamos reforçar aos plantões que
os organizadores destas
festas
eventualmente
flagrados sejam enquadrados no artigo 268, por
infringir determinação do
poder público destinada
a impedir a propagação
de doença contagiosa”,

explicou Ventura.
Chefe da Divisão Operacional do CPI-2 (Comando de Policiamento
do Interior) da PM, a major Rita de Cássia Pereira, afirmou que a Polícia
Militar também vai atuar
intensificando o patrulhamento preventivo em
endereços já conhecidos
por festas clandestinas
em toda a RMC.
“Vamos expedir um
comunicado a todos os
nossos batalhões, para
que todo apoio necessário seja dado às prefeituras e atuaremos preventivamente contra a
realização destas festas”,
garantiu ela.
| DA REDAÇÃO
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CPI DA COVID

Fala de médica reforça falta
de autonomia de ministério
Luana Araújo diz desconhecer por que seu nome não foi aprovado para pasta
Leopoldo Silva / Agência Senado

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

A médica Luana Araújo
afirmou nesta quarta-feira (2) à CPI da Covid no
Senado que desconhece a
razão de não ter sido efetivamente nomeada para
o cargo dez dias após ser
anunciada pelo ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga. Ela, que assumiria
o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, disse
que nunca recebeu uma
explicação detalhada sobre o seu desligamento
do cargo. No entanto,
citou que o ministro disse que seu nome “não ia
passar pela Casa Civil”.
Aos senadores a médica
também defendeu a ciência como parâmetro de
ações de combate à Covid
e reforçou que não há nenhuma opção farmacológica para o tratamento da
doença em estágio inicial.
A médica infectologista
foi convocada a comparecer diante da comissão,
pois os senadores queriam questionar se houve
interferência do Palácio
do Planalto em sua demissão, após apenas dez
dias no cargo mesmo sem
ter sido nomeada oficialmente.
Para o relator da CPI,
Renan Calheiros (MDB-AL), o depoimento atestou que ainda hoje o Ministério da Saúde não tem
autonomia para definir
políticas públicas e a própria equipe.
O vice-presidente da
comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi
além e disse que a falta de autonomia é uma
evidência da atuação do
“ministério paralelo”, grupo de aconselhamento ao
presidente Jair Bolsonaro
fora da estrutura da pasta.
“Até o depoimento da
doutora Luana, pensávamos que existia um
gabinete paralelo, um
comando paralelo no
enfrentamento à pandemia; e, com a ascensão do
doutor Marcelo Queiroga,
esse comando paralelo
tinha sido neutralizado.
O depoimento da doutora Luana traz para nós
um elemento novo. É que
esse comando paralelo
continua atuando”, afirmou após a sessão.
Em suas redes sociais
-que depois deletou- a
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Com mais 2.390 óbitos, Brasil chega à
marca de 467 mil mortos pela Covid-19
O Brasil registrou 2.390 mortes pela Covid-19
e 92.115 novos casos da doença nesta quartafeira (2). Assim, o país chega a 467.702 óbitos e a
16.717.687 pessoas infectadas pelo coronavírus
desde o início da pandemia, no ano passado.
Os números do Ceará não foram incluídos; o
estado não havia atualizado os dados até as 20
horas desta quarta. A média móvel de mortes
ficou em 2.390 óbitos por dia –o número está há
132 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 DF, 23 estados atualizaram informações.
Divulgação

NO SENADO | A infectologista Luana Araújo durante depoimento à CPI da Covid ontem

médica era defensora de
medidas como uso de
máscaras, distanciamento social e condenava o
uso de medicamentos
sem eficácia comprovada para o tratamento da
Covid-19, como a hidroxicloroquina.
Ao ser questionada por
Renan, ela informou não
saber se houve interferência de Bolsonaro, disse
que não o conheceu pessoalmente e nunca discutiu assuntos ligados ao
tratamento precoce com
ninguém do governo.
Por outro lado, afirmou
que o próprio Queiroga
indicou que a decisão não
era dele, que havia sido
quem a convidou. “Ele
[Queiroga] me disse isto:
que lamentava, mas que
meu nome não ia passar
pela Casa Civil”, afirmou.
O ministro chefe da Casa
Civil à época era o general
Walter Braga Netto.
Após citar a pasta, a
médica relativizou sua
fala, afirmando que citou
a Casa Civil pois entendia
que aquela seria a instância em que as indicações
são aprovadas ou não,
embora mantenha que a
indicação se deu fora da
estrutura do ministério.
“Ele [Queiroga] me falou que tinha optado pela
minha nomeação e que
obviamente não duvidava da minha capacidade
técnica, muito pelo contrário, que eu tinha sido
de muita utilidade. Mas
que infelizmente a minha nomeação não havia
sido aprovada e que ele
lamentavelmente preci-

sava abrir mão de mim”,
completou.
Luana reforçou que
Queiroga não deu mais
detalhes sobre o seu desligamento ou os motivos
que levaram à recusa de
seu nome. A médica também falou que ela era a
única infectologista na
pasta no período em que
permaneceu no cargo
“Eu, realmente, gostaria
de saber. Honestamente,
não me foi comunicada
qual foi a razão pela qual
a minha nomeação não
foi aprovada. Eu, simplesmente, fui comunicada
de que, infelizmente, essa
nomeação não sairia”,
afirmou.
A médica foi questionada, mas senadores
avaliam que ela não forneceu informações que
pudessem fortalecer algumas linhas de investigação da CPI, como a
existência de um gabinete paralelo ou a estratégia
para atingir uma imunidade de rebanho.
SEM AUTONOMIA
Por outro lado, Renan
acredita que o depoimento ajudou a confirmar
a percepção de falta de
autonomia do Ministério
da Saúde, para definir a
equipe que vai atuar no
enfrentamento à pandemia e também a estratégia a ser adotada.
Embora Luana não tenha dito claramente, os
senadores avaliam que
sua demissão claramente está relacionada com
as posições em defesa do
distanciamento social e

contra a hidroxicloroquina. Antes de ser nomeada, ela havia escrito em
suas redes sociais que o
tratamento precoce configurava um “neocurandeirismo” ou um “iluminismo às avessas”.
PRECOCE
A médica repetiu a sua
visão sobre o tratamento
precoce aos senadores.
“Todos nós somos absolutamente a favor de uma
terapia precoce que exista. Quando ela não existe,
ela não pode se tornar
uma política de saúde pública”, disse.
Luana ainda usou palavras duras para descrever
a atual discussão em torno da hidroxicloroquina.
“Essa é uma discussão
delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente.”
“Quando eu disse que
um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu infelizmente ainda mantenho
isso em vários aspectos,
porque nós ainda estamos aqui discutindo uma
coisa que não tem cabimento. É como se a gente
estivesse escolhendo de
que borda da Terra plana
a gente vai voar, não tem
lógica”, completou.
O depoimento dela
aconteceu um dia após
a oitiva da médica Nise
Yamaguchi, defensora da
hidroxicloroquina, à CPI
da Covid.
Luana defendeu a ciência em diversos momentos e criticou comportamentos negacionistas.

COVID | País continua com número alto de mortes

Niterói: homem mata mulher com faca
em praça de alimentação de shopping
Uma mulher morreu após ser esfaqueada na
praça de alimentação de um shopping no centro
de Niterói, na região metropolitana do Rio de
Janeiro, nesta quarta (2). Segundo a polícia, o
autor foi preso em flagrante logo após o crime.
O agressão ocorreu no Plaza Shopping, no horário
do almoço, onde várias pessoas transitavam.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram
Vitórya Melissa Mota, 22, com sangue na região da
barriga recebendo primeiros socorros, e Matheus
dos Santos da Silva, 21, sendo detido ao lado,
sob gritos. A jovem chegou a ser socorrida para
o Hospital Azevedo Lima, mas não resistiu aos
ferimentos. Em nota, a Polícia Civil afirmou que
agentes que estavam perto do local quando foram
acionados para a ocorrência.

Câmara aprova texto-base da MP que
aumenta tributação sobre bancos
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quartafeira (2) o texto-base da medida provisória
que aumenta a taxação sobre bancos, adotada
pelo governo para compensar a decisão de
cortar tributos sobre diesel - demanda de
caminhoneiros - e gás de cozinha. O texto-base
foi aprovado por 404 votos a favor e 13 contrários.
Os deputados, agora, vão analisar propostas de
modificação ao texto, que, a seguir, vai ao Senado.
Uma medida provisória tem efeito imediato, mas
precisa de aprovação na Câmara e no Senado
em até 120 dias. A MP eleva de 20% para 25% até
o fim de 2021 a alíquota da CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido) cobrada de bancos.
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Na TV, agora Bolsonaro defende vacinação
Em pronunciamento em rede nacional, presidente destaca alta do PIB, mas volta a criticar o isolamento social
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
defendeu a vacinação
em
pronunciamento
em rede nacional nesta
quarta-feira (2) e destacou o avanço do PIB
(Produto Interno Bruto),
porém voltou a criticar
políticas de isolamento
social. “Este ano todos
os brasileiros que assim
desejarem serão vacinados”, disse.
A transmissão em cadeia de rádio e televisão ocorre no momento
em que o governo tenta
contornar o desgaste causado pela CPI da
Covid no Senado e por
protestos de rua contra
Bolsonaro.
A fala ainda foi feita
horas após o governador
de São Paulo, João Doria
(PSDB), prever a vacinação de toda a população
adulta do estado (a partir
de 18 anos) até o dia 31
de outubro.
Na CPI do Senado, os
governistas são minoria. Os principais focos
da investigação do colegiado são a demora nas
negociações de vacinas,
a defesa por Bolsonaro
de remédios sem eficácia comprovada para a
Covid e a formação de
uma gabinete de aconselhamento paralelo sobre
temas da pandemia.
O governo tem tentado
reduzir a pressão política
divulgando dados sobre
a distribuição de imunizantes. O Ministério da
Saúde já havia celebrado,
horas antes, que o país
ultrapassou a marca de

100 milhões de doses distribuídas.
No entanto, 47,2 milhões das doses enviadas
são da Coronavac, imunizante feito em parceria
com uma farmacêutica
chinesa que Bolsonaro
chegou a anunciar que
não seria comprada
-pressionado, o governo
acabou recuando.
Em outro flanco de
desgaste para o Planalto,
milhares de manifestantes em várias cidades do
país realizaram protestos
contra Bolsonaro sábado (29) e planejam novas manifestações (Leia
ao lado). Houve atos em
todas as 27 capitais brasileiras, com grandes concentrações em São Paulo
e no Rio de Janeiro. Em
declarações nesta semana, Bolsonaro minimizou
os movimentos de rua.
O governo, por outro
lado, celebrou nesta semana o avanço de 1,2%
do PIB no primeiro trimestre, anunciado nesta
terça (1º). “Lógico que
ninguém está falando
que vai crescer 6%, mas
a previsão aí é no mínimo 4%, que já é um número bastante grande,
levando-se em conta o
uso político por causa
da pandemia por parte
de alguns”, afirmou Bolsonaro.
A transmissão do discurso também ocorre no
momento em que Bolsonaro é pressionado por
projeções eleitorais. Segundo a última pesquisa
Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) aparece com
vantagem para a disputa
pelo Palácio do Planalto

Anderson Riedel/PR

em 2022. O petista alcança 41% das intenções de
voto no primeiro turno,
contra 23% de Bolsonaro.
Em um eventual segundo
turno contra o atual presidente, Lula levaria ampla vantagem, com uma
margem de 55% a 32%.
O
pronunciamento
desta quarta-feira foi o
nono de Bolsonaro, em
cadeia de rádio e TV, durante a crise sanitária da
Covid-19.
PANELAÇO
Durante o pronunciamento desta quarta,
Bolsonaro foi foi alvo de
panelaços em diversas
cidades do país, incluindo capitais como São
Paulo e Rio. Na capital
paulista, houve panelaço
em bairros como Santa
Cecília (região central),
Perdizes (zona oeste), Tatuapé (zona leste), Santana (zona norte) e Saúde
(zona sul).
Pelo Brasil, também
foram registrados em
capitais como Recife,
Salvador, Porto Alegre e
Belo Horizonte. Em Brasília, na Asa Norte, houve ainda gritos de “fora”
e “genocida”.
Esse tipo de protesto
contra o presidente tem
ocorrido desde março
de 2020, quando foi declarada a pandemia do
coronavírus, principalmente em ocasiões em
que Bolsonaro faz declarações na TV.
A gestão da crise sanitária pelo governo e
a demora na aquisição
de vacinas contra a Covid-19 têm sido a principal motivação para os
panelaços.

PROTESTO | Bolsonaro foi alvo de panelaços em várias regiões do país durante fala na TV

Esquerda marca para dia 19 novos atos contra presidente
Grupos de esquerda
que lideraram os atos
contra Jair Bolsonaro no
último dia 29 confirmaram para o próximo dia
19, um sábado, a realização de novos protestos pelo impeachment
do presidente em todo o
país. A ideia é estabelecer uma agenda extensa
de protestos ao longo
do mês.
A definição do dia 19
como data da mobilização unitária ocorreu
nesta quarta-feira (2).
A oposição a Bolsonaro
prevê também atos separados nos dias anteriores, inclusive contra
a realização da Copa
América no país. A
abertura do torneio está

prevista para o dia 13.
A incorporação da
bandeira “não vai ter
Copa” à manifestação
conjunta chegou a ser
defendida nos bastidores, mas a proposta acabou refutada. Com isso,
as pautas principais do
dia 19 serão a saída de
Bolsonaro e os pedidos
de mais vacinas contra
a Covid-19 e de auxílio
emergencial de R$ 600.
Movimentos sociais,
estudantis e sindicais,
além de partidos de
esquerda
(agrupados
em um fórum batizado
de campanha nacional Fora, Bolsonaro),
atraíram milhares de
pessoas às ruas em 210
cidades do Brasil e em

14 países, no fim de semana, no maior protesto contra o governo durante a pandemia.
A confirmação de novas passeatas ocorre em
meio à alta de casos de
Covid-19 e ao temor
de uma terceira onda
da doença no país. Os
riscos ligados ao vírus
foram debatidos nos
fóruns da convocação,
mas prevaleceu o entendimento pela coesão
das entidades, que por
maioria aprovaram a
mobilização. I
Idealizadores dos atos
falam em ampliar a adesão de forças para além
do campo da esquerda,
mas veem resistências.

| FP

AMAZONAS

PF prende secretário e faz buscas em casa do governador
Em operação contra
desvios de recursos para
o combate à Covid-19, a
Polícia Federal realizou
25 mandados judiciais
nesta quarta-feira (2)
em Manaus e em Porto
Alegre, incluindo busca
e apreensão na casa do
governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC),
e a prisão temporária do
secretário de Saúde do
estado, Marcellus Campêlo.
“Há indícios de que
funcionários do alto
escalão da Secretaria
de Estado da Saúde do
Amazonas
realizaram
contratação fraudulenta,

para favorecer grupo de
empresários locais, sob
orientação da cúpula do
governo do estado, de
um hospital de campanha que, de acordo com
os elementos de prova,
não atende às necessidades básicas de assistência à população atingida
pela pandemia”, afirma a
PF.
“A Controladoria-Geral
da União, em parceria
com a Polícia Federal,
identificou diversas irregularidades nas dispensas de licitação, desde a
contratação do hospital
[Nilton Lins] como também na contratação de

Divulgação

APURAÇÃO | O governador do Amazonas, Wilson Lima

fornecedores para prestar serviço ao hospital”,
disse Mona Liza Ruffell,
da CGU, em entrevista
coletiva na superintendência da PF em Manaus

na manhã desta quarta.
Ela citou montagem
de processos licitatórios,
superfaturamento, pagamento por serviços não
prestados em contratos

de lavanderia, de limpeza e serviços médicos. “As
empresas foram escolhidas antes da licitação”,
disse.
Campêlo estava fora de
Manaus e regressou à cidade ao saber do mandado de prisão. Ele foi preso
à tarde, logo após desembarcar no aeroporto da
capital amazonense. Via
assessoria, a secretaria
informou que ele nega
qualquer irregularidade.
Em vídeo divulgado à
tarde, o governador Lima
disse ser o “principal interessado em que esses
fatos possam ser esclarecidos logo” e que confia

no trabalho da Justiça.
“Não há nenhuma prova contra mim, de que
pratiquei qualquer ato
de ilegalidade ou que me
beneficiei de alguma forma de recursos públicos”,
afirmou.
A Operação Sangria
começou em junho de
2020. Em sua quarta fase,
expediu seis mandados
de prisão temporária e
19 mandados de busca
e apreensão. Além disso, houve o sequestro de
valores e bens, incluindo
veículos de luxo, que, somados, chegam a R$ 22,8
milhões.

| FOLHAPRESS
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Cármen Lúcia autoriza
abertura de inquérito
contra Ricardo Salles

Divulgação / Agência Brasil

Ministra do STF atende a pedido da PGR; ministro do
Meio Ambiente é suspeito de dificultar fiscalização
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal)
Cármen Lúcia autorizou
nesta quarta-feira (02)
a abertura de inquérito
contra o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles. A decisão se refere à
Operação Handroanthus,
da Polícia Federal, que
apura a suposta prática
de crimes com o objetivo
de dificultar a fiscalização ambiental e impedir
investigação que envolva
organização criminosa,
além de suposto crime de
advocacia administrativa.
Cármen Lúcia atendeu a um pedido da PGR
(Procuradoria-Geral da
República). Ela deu o
prazo de 30 dias para o
cumprimento das dili-

gências e finalização das
investigações. “No que
se refere ao Ministro do
Meio Ambiente Ricardo
de Aquino Salles, tem-se
nos autos notícia de fatos
que podem configurar
práticas delituosas cuja
materialidade e autoria
reclamam investigação
destinada a produzir elementos e subsídios informativos consistentes,
com o objetivo de apurar
a veracidade e autoria
dos eventos mencionados na notícia de crime”,
escreveu a magistrada.
A petição foi assinada
pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, no dia 31 de maio, e
se baseou em notícia-crime encaminhada pela PF
(Polícia Federal) ao STF
no dia 14 de abril, contra

o ministro do Meio Ambiente e o senador Telmário Mota (PROS-RR).
O delegado Alexandre
Saraiva, ex-chefe da PF no
Amazonas, foi exonerado
do cargo após acusar Salles de obstruir investigação ambiental e favorecer
madeireiros investigados
pela corporação.
Medeiros solicitou ao
STF abertura de inquérito com “o objetivo de
apurar a suposta prática
dos delitos tipificados no
art. 321 do Código Penal
(advocacia administrativa); no art. 69 da Lei
9.605/1998 (obstar ou
dificultar a fiscalização
ambiental) e no art. 2º,
§ 1º, da Lei 12.850/2013
(impedir ou embaraçar a
investigação de infração
penal que envolva organização criminosa)”.

A notícia-crime foi redigida por Saraiva e acusa
Salles e o senador Telmário de atuarem em favor
de investigados da Operação Handroanthus GLO,
que mirou extração ilegal
de madeira na Amazônia
no final do ano passado.
O vice-PGR citou parte da
notícia-crime, que aponta que Salles “realiza defesa pública de madeireiros
investigados na Operação
Handroanthus”.
A notícia-crime foi redigida por Saraiva e acusa
Salles e o senador Telmá-

rio de atuarem em favor
de investigados da Operação Handroanthus GLO,
que mirou extração ilegal
de madeira na Amazônia
no final do ano passado.
O vice-PGR citou parte da
notícia-crime, que aponta que Salles “realiza defesa pública de madeireiros
investigados na Operação
Handroanthus”. “Indicaram-se, naqueles autos,
diversos episódios de
atuação desses servidores
em descompasso com as
recomendações técnicas,
com o objetivo de pro-

mover a regularização de
cargas exportadas irregularmente e apreendidas
pelas autoridades norte-americanas. Tal cenário evidencia, de forma
ampla, a necessidade de
aprofundamento investigativo dos fatos”, diz um
trecho do despacho de
Medeiros.
OUTRO LADO
Salles nega as acusações e diz que a investigação será uma “oportunidade para esclarecer os
fatos”.

MICROEMPRESAS

FERIADO

Corpus Christi não terá tradicionais
tapetes pelo segundo ano consecutivo
Por causa da pandemia do coronavírus, as
prefeituras de Santana
de Parnaíba e Pirapora
do Bom Jesus não vão
poder celebrar o feriado
católico de Corpus Christi, nesta quinta-feira
(3), com os tradicionais
tapetes coloridos pelo
segundo ano consecutivo. Apesar disso, as cidades preparam uma programação especial para
a data.
Em Santana de Parnaíba, serão realizadas
duas missas na Igreja
Matriz Santa Ana para
a celebração da data. A
primeira às 9h presidida
pelo bispo Dom Vicente
Costa e transmitida ao
vivo pela página oficial
da Prefeitura de Santana de Parnaíba no Facebook. A segunda será
às 19h, presidida pelo
pároco local, Padre Marcelo Augusto, com transmissão ao vivo na página
da Paróquia Santa Ana Diocese de Jundiaí.
As missas na Igreja
Matriz Santa Ana vão
contar com número

NOTÍCIA-CRIME | O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, responderá a inquérito

limitado de pessoas
presencialmente,
que
realizaram agendamento prévio até esta quarta-feira (2), seguindo
todos os protocolos de
segurança contra o coronavírus. Todas as 145
vagas já foram preenchidas nos dois horários.
Além da programação
religiosa, os interessados também poderão
conferir a partir das
15h, o documentário
“A Tradição de Corpus
Christi em Santana de
Parnaíba” com o artista
plástico Alcides Maia,
também no Facebook da
Prefeitura de Santana de
Parnaíba.
Já em Pirapora do Bom
Jesus, além da não realização da confecção dos
mais de 800 metros de
tapetes de Corpus Christi, a Feira Gastronômica
não será realizada.
Já a programação religiosa está a cargo do
Santuário do Senhor
Bom Jesus, que vai realizar quatro missas no dia,
às 9h, 11h, 16h e 18h. A
missa solene de Corpus

Christi será às 16h, conduzida pelo pároco Marcelo Magalhães, e contará com transmissões ao
vivo no Facebook e no
Youtube do Santuário.
Em cada missa são
permitidas até 80 pessoas, com agendamento
prévio. Especificamente após a solenidade de
Corpus Christi, as mesmas e apenas as pessoas
que estiveram na missa
farão uma pequena procissão no entorno do
local e um grupo do próprio Santuário vai confeccionar um pequeno
tapete para a celebração.
O arcebispo de São
Paulo, o cardel Dom
Odilo Pedro Scherer,
encaminhou uma carta com recomendações
para igrejas católicas da
capital sobre a celebração de Corpus Christi.
“A Solenidade de Corpus Christi permanece
no próprio dia 3 de junho (quinta-feira), não
sendo transferida para
o domingo seguinte”, escreveu o arcebispo.
| FOLHAPRESS

Bolsonaro sanciona nova lei do
Pronampe e reforça fundo com R$ 5 bi
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
sancionou, nesta quarta-feira (2), um projeto
de lei que transforma o
Pronampe
(Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte) em
política permanente.
O mandatário também
assinou MP (Medida
Provisória) que destina
mais R$ 5 bilhões para
um fundo usado como
garantia de empréstimos
a micro e pequenas empresas, feitos no âmbito
do programa.
A assinatura dos atos
ocorreu no Palácio do
Planalto, em reunião de
Bolsonaro com o senador
Jorginho Mello (PL-SC),
autor da proposição.
Os empréstimos podem ser de até 30% da receita bruta das empresas
registrada no ano anterior ou, no caso de negócios com menos de um
ano de funcionamento,
de até 50% do seu capital
inicial.
A taxa de juros praticada deve ser a Selic
acrescida de 6% para

operações contratadas
até 31 de dezembro. Nos
empréstimos feitos pelo
Pronampe até o final do
ano passado, o índice era
de Selic mais 1,25%.
De acordo com o Ministério da Economia,
mesmo com o aumento
dos juros, o programa
ainda é vantajoso. Se-

Programa garante
empréstimos
a pequenos
empreendedores
gundo a pasta, a taxa média cobrada de pequenas
empresas está hoje em
35% ao ano.
Poderão aderir ao
programa
instituições
financeiras que demonstrarem interesse em
operar os financiamentos nas condições estabelecidas pela lei. Para
as garantias, o governo fará aportes ao FGO
(Fundo de Garantia de
Operações). Os repasses
feitos através de créditos

extraordinários poderão
ser usados apenas neste
ano para o combate aos
efeitos da pandemia. A
partir de 2022, os recursos para o fundo precisarão fazer parte do Orçamento federal.
AJUDA
O Pronampe foi criado
pelo governo em 2020,
como uma das medidas
de ajuda econômica para
os setores afetados pela
pandemia de Covid. Na
primeira rodada, foram
516 mil operações, com
um valor total financiado
de R$ 37,5 bilhões.
As instituições que participarem do Pronampe
operarão com recursos
próprios e poderão contar com garantia do FGO
de até 100% do valor de
cada operação garantida.
Outra mudança na lei
agora sancionada é a
prorrogação de parcelas
-inclusive as vencidasde empréstimos celebrados no ano passado, no
âmbito do programa, por
até 12 meses, mediante
solicitação do mutuário.

| FOLHAPRESS
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Festa dos Batuques terá

Emicida e Rincon Sapiência
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Com o objetivo de unir
artistas contemporâneos
e as tradições caipiras
de origem afrobrasileira presentes no interior
de São Paulo, acontece
entre hoje e domingo
(6) e também entre 10 e
13 de junho a Festa dos
Batuques Paulistas, que
apresentará shows, lives
em comunidades e rodas
de prosa. Entre as uniões
promovidas pelo projeto,
estão Rincon Sapiência
com comunidades do
Samba de Bumbo, MC
Tha com o Jongo Dito
Ribeiro (Campinas) e
Anelis Assunção com Batuque de Umbigada (Capivari, Piracicaba e Tietê). Emicida estará numa
roda de conversa inspirada pelo conceito do
neosamba, presente no
documentário AmarElo.
O encerramento terá a
cantora Lenna Bahule,
de Moçambique, acompanhada pelo grupo local Associação Cultural
Hodi.
Entre as atrações do
evento está o Samba de
Lenço Mestre Tonho e o
Batuque de Umbigada de
Piracicaba. Também está
confirmada a participação de diferentes artistas
e pesquisadores da cidade, como Antonio Filoge-

Jef Delgado/Divulgação

nio Junior, Andréa Martins e Mayra Camargo.
As transmissões acontecem no canal do Youtube oficial do projeto
(Festa dos Batuques
Paulistas). A iniciativa
foi contemplada pelo
Proac LAB e é apresentado pelo Ministério
do Turismo, Secretaria
Especial da Cultura e
Governo do Estado de
São Paulo, por meio da
Secretaria de Cultura e
Economia Criativa.
Participam da iniciativa artistas e grupos de
tradição cultural como

Samba de Lenço
e Batuque de
Umbigada estão
entre as atrações
Samba de Lenço Mestre Tonho (Piracicaba),
Samba de Bumbo Nestão Estevão e Jongo Dito
Ribeiro (Campinas), Batuque de Umbigada (Capivari, Piracicaba e Tietê), Jongo do Tamandaré
(Guaratinguetá), Samba
de Roda da Dona Aurora
(Vinhedo) e Samba de
Bumbo do Cururuquara
(Santana de Parnaíba).
A programação será
aberta com uma intervenção poética de Carlos
Isabela Borghese/Divulgação

Programação une artistas
contemporâneos a
tradições culturais
caipiras de matriz africana

SAPIÊNCIA | Interação com as comunidades do samba

Assumpção e Roberta
Estrela D’Alva, seguida
de uma roda de conversa
sobre o lançamento do
livro “Ngoma Chamou!
Batuques em terreiros
paulistas” com os autores, que são lideranças de
cultura popular.
O projeto exibirá três
lives em comunidades,
em que os grupos de cultura tradicional se apresentam direto de suas
casas ou em um espaço
importante para a comunidade. “A formação
dos grupos aconteceu

em formato reduzido,
com
distanciamento
adequado, seguindo os
protocolos contra a Covid-19 e preservando as
pessoas mais idosas ou
de grupo de risco”, afirma Mayra Camargo, produtora do projeto.
As Rodas de Prosa ao
vivo são outra atração.
Serão cinco encontros
virtuais com transmissão
ao vivo pelo Youtube entre mestres, mestras, grupos de cultura e convidados para uma conversa
sobre temas como os ba-

Wendy Andrade/Divulgação

EMICIDA | Tema do neosamba inspira roda de conversa

SERVIÇO
Festa dos Batuques Paulistas
De 3 a 6 de junho e de 10 a 13 de junho
No Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCNFHLIn6gnja2s2oHWbSTQw)
@festadosbatuquespaulistas
site oficial: http://www.festadosbatuquespaulistas.com/

tuques paulistas, lideranças femininas na cultura
popular e a importância
da juventude na preservação das manifestações.
A programação reúne
ainda festas virtuais, que

acontecerão por meio de
uma plataforma interativa e serão comandadas
por DJs, além de uma feira virtual com produtos
dos artistas e comunidades participantes.

Shows online terão encontro de gerações

MAIRA CAMARGO | Nova geração está representada
Divulgação

DEBATES | O pesquisador e filósofo Antonio de Paula Jr.

Serão
transmitidos
três shows gravados por
artistas de reconhecimento nacional em parceria com grupos de cultura popular, de forma a
promover um encontro
entre essas tradições
vivas e artistas contemporâneos, cuja trajetória
tem relação com a cultura, com os pontos (canções) e células rítmicas
oriundas dessas manifestações.
As apresentações serão realizadas a partir
dos territórios das próprias comunidades tradicionais, permitindo ao
público conhecer estes
espaços e suas histórias,
acompanhar os diálogos e reconhecimentos
proporcionados por estes encontros, além o
diálogo musical riquíssimo e surpreendente de
Rincón Sapiência com o

Samba de Bumbo, MC
Tha com o Jongo e Anelis Assunção com o Batuque de Umbigada.
Para além dos shows, esta interação estará presente também
na Roda de Prosa: “Do
samba de bumbo ao
neosamba”, inspirada no
conceito abordado por
Emicida no documentário AmarElo. O artista
compartilhará a mesa
com as mestras do Samba de Bumbo Rosa Sales
e Fabiana Camargo e o
pesquisador e sambista
Tadeu Kaçula.
TRADIÇÕES
Será realizado um
encontro entre as tradições paulistas e suas
origens da África Bantu
guiado pelo pesquisador
e filósofo Antonio Filogenio de Paula Junior. A
atividade contará com

Chegaremos às matrizes
africanas dos nossos batuques
afrocaipiras
ANTONIO FILOGENIO DE PAULA JÚNIOR
pesquisador

a participação dos pesquisadores Bas’llele Malomalo, Mestra Janja e
Taata Nkisi Katuvanjesi,
que abordarão as raízes
culturais afro-brasileiras, e precede o show de
encerramento do evento
com a artista moçambicana Lenna Bahule e
a Associação Cultural
Hodi, de Maputo.
“Assim, chegaremos
às matrizes africanas dos
nossos batuques afrocai-

piras tanto com o olhar
sobre a primeira diáspora, ligada aos povos africanos que foram trazidos ao Brasil no período
da escravidão, quanto às
diásporas contemporâneas, dialogando com
as comunidades de refugiados africanos que
moram no Brasil atual e
que têm sua origem no
tronco linguístico-cultural bantu”, diz Antonio
Filogenio.
| DA REDAÇÃO

CULTURA
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Nada de se precipitar na
direção de coisa alguma.
Ganhe tempo, isso será
melhor, porque dessa forma você verá
os acontecimentos amadurecerem
e suas atitudes se tornarem mais
eficientes. Ganhe tempo para ganhar.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Nem todas as suspeitas
merecem sequer
investigação, porque
são fantasias mesmo. Porém, a alma
humana se apega ao que pensa saber,
escondendo de si mesma o medo
que sente diante da possibilidade de
admitir um erro.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Se os lugares em que
normalmente você
encontra sossego e proteção não
fornecerem as mesmas condições,
não hesite, saia andando à toa por aí,
porque em movimento sua mente se
acalmará e pensará muito melhor.

TOURO | 21/4 a 20/5
Está tudo certo, mas o
mundo é mais incerto do
que nunca, e isso agrega
dilemas que, por enquanto, não podem
ser resolvidos. Cuide apenas para
não ficar remoendo questões em sua
alma, deixe passar, deixe passar tudo.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Verifique uma e
outra vez tudo que seja
combinado, porque as
coisas andam sujeitas a imprevistos
e, também, porque as pessoas,
ansiosas, fecham quaisquer acordos
sem, no entanto, ter capacidade de
dar conta.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
As mesmas coisas que
você faz com rapidez
e eficiência todos os dias, agora não
respondem dessa maneira. O que
mudou? Nada que mereça excessiva
atenção de sua parte, porque essas
coisas passam e não deixam rastros.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Tudo segue a linha de
seus pensamentos, é
aí que mora o perigo!
Porque, que pensamentos você
pensa? Em que ideações se envolve
você e fica com a alma estacionada,
como se não houvesse coisa melhor
para fazer?

LIBRA | 23/9 a 22/10
A questão principal é
que não dá para repetir
o mesmo repertório de
outrora e esperar que os resultados
sejam iguais. As coisas mudaram, e
muito, e por isso seria sábio de sua
parte tentar um novo repertório. Aí
sim.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
A segurança não advém
dos objetos com que
você se rodeia, os
quais podem ser interessantes, úteis
e servir de referência. Porém, os
humores são voláteis e indiferentes
ao que acontece no mundo exterior.
Eles mandam.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Aquilo que você imagine
saber merece reflexão
mais profunda e sincera,
para evitar cair nos contos que sua
própria alma faz, para evitar ter de se
complicar aceitando que o cenário não
seja tão simples assim.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Nem todas as iniciativas,
por mais intensas e
ardorosas que sejam, garantem bons
resultados. Há momentos em que é
melhor deixar de lado o ardor e usar o
bom senso, esperando que as coisas
acalmem para agir.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Um dia muito louco, porque apesar de a lógica
indicar que tudo daria
errado, eis que acontecem coisas que
a subvertem. Como dizia o bardo, há
muito mais entre o céu e a terra do
que a vã filosofia humana imagina.

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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Recuperado, Bráulio
Bessa diz que teve
medo de morrer
Poeta se recuperou da Covid-19 após ir para a UTI e
passar por momentos de desespero e muita angústia
Reprodução Facebook

FOLHAPRESS		
SÃO PAULO

O poeta Bráulio Bessa, 35, se recuperou
da Covid-19 e deixou a
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Agora, já
em casa, conta que teve
muito medo de perder
a vida. Em entrevista ao
Encontro com Fátima
Bernardes (Globo), revelou mais sobre o que
passava por sua mente
nos momentos de angústia.
“Viver no Brasil já é
desesperador e quando
testa positivo tudo se
multiplica. Eu tive muito medo de morrer por
uma doença que já tem
vacina. Podíamos estar
sendo vacinados. Não
queria ser só mais um
número”, disse.
Segundo ele, nos primeiros três dias, ele e a
mulher não tiveram sintomas fortes. Tudo piorou
por volta do sétimo dia
quando a febre e o cansaço começaram a complicar sua mobilidade.
“No oitavo dia eu desci
para tomar café e o esforço de descer foi grande.
Deitei no sofá e de lá já
saí em ambulância. Sa-

TV Tudo
Viu o que deu?

Copa América no Brasil
virou uma briga SBT versus
Globo. Tudo o que não devia
acontecer.
O lógico e natural seria
que todas as outras questões, entre saúde e coerência, fossem colocadas
acima de uma disputa tão
inadequada. Pior ainda
são aqueles que querem o
seu minutinho de fama em
cima disso.

Dom

A Amazon Prime Video promove nesta sexta, a estreia
mundial da série “Dom”, com Gabriel Leone e Flavio Tolezani. É a história de um rapaz de classe média, líder de uma
gangue criminosa que dominou o noticiário carioca no início
dos anos 2000, Pedro Dom. Também no elenco Ingrid Conte, atualmente como Elisa em “Gênesis”, fase Abraão.
Blad Meneghel

Olha como
funciona

ALÍVIO | Fãs enviaram mensagens pelas redes sociais

turação baixou para 88,
não conseguia ficar em
pé”, lembrou.
O poeta contou que o
teste positivo já o abalou muito, mas que, uma
vez que estava no hospital, preferiu se ater à fé e
às mensagens e orações
de amigos que recebia
diariamente.
“Acredito muito na
energia, na oração, no
poder do pensamento.
Quando cheguei ao hospital senti de cara. Médico falou que daria tudo
certo. E ele ficou surpreso, pois cheguei com infecção alta e a tendência

era ter piora. Em 24h eu
consegui sair da UTI.”
A equipe do escritor vinha usando as redes sociais para atualizar os fãs
sobre o estado de saúde
de Bessa.
“Agradecemos do fundo do coração por todas
as orações, mensagens,
energia e carinho de cada
um de vocês durante esse
período”, conclui a nota
da equipe de Bessa, que
levou celebridades como
Grazi Massafera, Poliana
Abritta e Michel Teló a
comemorar a novidade.
“Que notícia boa”, escreveu Astrid Fontenelle.

Esse enfrentamento SBT
- Globo, agora passou a contar com a participação especial dos canais da Disney.
Que antes, em redes sociais, também se mostrou
contrária à realização da
Copa América no Brasil, mas
como acabou comprando
direitos, virou a favor.
No fundo, no fundo, um
jogão de interesses. Quanto
à coerência, esquece.

Onde chegou

O entrevero presidente
Bolsonaro e a jornalista
Daniela Lima, chamada
de “quadrúpede” pelo alto
mandatário, apenas reforçou a insegurança de âncoras, repórteres e analistas
da CNN Brasil.
O repórter Pedro Duran
também foi vítima de um
ataque.

Problema

A queixa desses profissionais, não colocada publicamente, é quanto à postura
da CNN Brasil, que parece
mais preocupada em patrulhar as redes sociais dos
seus contratados.
Estão todos proibidos de
escrever certos assuntos,
especialmente os relacionados à saúde. Há uns meses, pasmem, a cisma era
com o “BBB”.

E assim vai indo

Ânimos acirrados, a temperatura começa a apresentar resultados bem desagradáveis.
Um deles, por exemplo, a
discussão no ar, bate-boca
ao vivo, semana passada,
entre Márcio Gomes e o ministro Fábio Faria, em uma
confrontação de números.

Geral

Com Márcio Garcia à frente, a sexta temporada de

Ingrid Conte

“The Voice Kids” estreia na
tarde do próximo domingo.
Além da televisão aberta,
o reality musical ganhará
espaço no canal infantil
Gloob e nas plataformas
do grupo.

Bola
de fora

No próximo dia 13, após
o “Autoesporte”, a Globo
exibirá Inglaterra x Croácia,
jogo da Eurocopa.
Em um domingo cada vez
mais competitivo na televisão, resta saber qual será a
reação do torcedor/público
brasileiro. Não deixa de ser
um lance arriscado.

Bate – Rebate
• Geraldo Luís, falando da
sua estreia no “Balanço Geral – Manhã”, é o entrevistado do “Programa de Todos
os Programas”...
• ... Além de outras atrações e informações. Apresentação de Dani Bavoso e
deste que vos fala...
• ... Disponível no Facebook.com/PortalR7 e no canal do R7 do Youtube. Vai lá.
• Karol Conká estará, nesta quinta, no “Reclame”,
que vai ao ar às 17 horas no
Multishow.
•
Paramount informa
que no domingo será disponibilizada a terceira tempo-

rada da série “Yellowstone”,
com Kevin Kostner.
• Globo trabalha com a
possibilidade de uma outra
reprise após “Império” na
faixa das 21h...
• ... Que, segundo a jornalista Cristina Padiglione do
“Agora”, será “Amor à Vida”,
do Walcyr Carrasco.
• O “Canal Livre” deste
domingo na Band entra na
contagem regressiva para os
Jogos Olímpicos de Tóquio...
• ... Presenças de Glenda
Kozlowski e Álvaro José
para contar os detalhes da
competição mais importante do esporte mundial...
• ... O programa também
coloca em pauta as chances brasileiras de medalha,
os astros internacionais e
os preparativos na capital
japonesa diante de todo o
contexto de pandemia.

C´est fini
A série “Julie and the
Phantoms”, da Netflix, produzida e dirigida por Kenny
Ortega, recebeu sete indicações ao Emmy.
Detalhe: o programa é
baseado no original brasileiro “Julie e os Fantasmas”,
já exibido por Band e Nickelodeon com produção da
Mixer Filmes.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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COPA DO BRASIL

DESDE 2019

quita dívida
Abel muda formação e Tricolor
por Tchê Tchê
metade do time hoje

Palmeiras inicia a defesa do título contra o CRB nesta quinta-feira
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Mesmo com menos de
três meses depois de ter
conquistado o tetracampeonato da Copa do Brasil, o Palmeiras inicia a trajetória de defesa do título
às 21h30 desta quinta-feira (3), em visita ao CRB,
com uma escalação bem
diferente da que bateu o
Grêmio na finalíssima da
última edição. A formação
escolhida por Abel Ferreira já não é o 4-4-2 que garantiu a tríplice coroa na
temporada anterior, mas
um 3-5-2.
Além disso, do time que
iniciou a segunda partida
contra os gremistas, deverão estar em campo agora
contra o clube alagoano
apenas Alan Empereur,
Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony e Luiz Adriano.
Dos titulares daquela final,
o Palmeiras não poderá contar agora com três
convocados para as Eliminatórias: Weverton, Gustavo Gómez e Viña. Gabriel
Menino, que saiu do banco
de reservas para atuar na
ocasião, também ficará de
fora da volta ao torneio por
servir à seleção, a olímpica
em seu caso.
Zé Rafael e Wesley, antes
titulares, agora brigam por

espaço no time. Além deles, Marcos Rocha, dono
da lateral direita palmeirense na conquista do
título, agora está fora da
equipe de Abel, mas por
se recuperar de lesão. Apesar das mudanças, o time
poderá contar na estreia
ao menos com outros dois
jogadores que já estão familiarizados com a competição: Mayke e Patrick
de Paula, agora titulares,
que entraram ao longo do
jogo com o Grêmio em 7
de março.
Luan, também escalado
para enfrentar o CRB, havia atuado ao menos em
parte do duelo de ida das
finais, em Porto Alegre,
em que acabou expulso.
O técnico português, no
entanto, não poderá contar com quatro jogadores
importantes.
Weverton
está servindo a Seleção
Brasileira de Tite, enquanto Gabriel Menino está
com a Seleção Olímpica
de André Jardine.
Gustavo Gómez, selecionado para a seleção
paraguaia, e Matías Viña,
chamado pelo Uruguai,
também não estarão à
disposição. Além do quarteto, Marcos Rocha e Breno Lopes, em fase final de
transição física, ainda não
serão relacionados para a

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

• 2ª RODADA
Sábado (05/06)
19h – Atlético-GO x São Paulo
21h – Santos x Ceará
21h – Bragantino x Bahia
Domingo (06/06)
11h – Fluminense x Cuiabá

EM CAMPO | Patrick de Paula (dir.) será titular na partida

partida desta quinta. Kuscevic e Gabriel Verón estão
ainda mais distantes do
retorno aos gramados. Do
lado do CRB, o time entrará em campo disposto
a mostrar que pode bater
de frente com o Palmeiras.
Pelo menos foi o que
disse Erik, atacante da
equipe alagoana, que empatou com o Remo na estreia pela Série B. “É uma
oportunidade de mostrar
o nosso futebol e de mostrar que não tem essa de

time grande, time pequeno. Hoje em dia é tudo
igual e isso nos motiva
muito. Acredito que vamos com as melhores opções para fazer um grande
jogo. É uma questão de
motivação e superação”,
disse o jogador.
A equipe alviverde tenta
um bom resultado para
encaminhar a classificação, que será definida na
próxima quarta (9), na
partida de volta, no Allianz
Parque.

listana em resolver o
problema.
Em janeiro, a Fifa e o
tribunal determinaram
que o São Paulo efetuasse o pagamento da dívida até o dia 5 de junho
deste ano –o que deveria
ser feito para evitar punições que impediriam o
clube tricolor, por exemplo, de negociar a transferência de jogadores.
“Quase sofremos sanções. Tiramos a espada da cabeça”, afirmou
Casares em entrevista à
reportagem. “Quando
cheguei aqui [em janeiro], tinha cara batendo
na porta, era oficial de
Justiça, era penhora, bloqueio”. “A nossa dívida
era de R$ 580 milhões.
Do total, R$ 70 milhões
eram de curtíssimo prazo. Imagina sentar nessa
cadeira [e pensar]: como
é que eu pago?”, contou
ele.
| FOLHAPRESS
Pedro SouzaAtlético

TCHÊ TCHÊ | Está emprestado ao Atlético Mineiro

EMPRÉSTIMO

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

Cesar Greco/Palmeiras

O São Paulo terminou
de quitar a dívida de R$
25 milhões que tinha
com o clube Dínamo de
Kiev relativa à contratação do jogador Tchê
Tchê em 2019. A equipe
paulistana pagou cerca
de 3 milhões de euros
ao time ucraniano. O
atleta atualmente está
emprestado para o Atlético-MG. A quitação da
dívida foi definida como
prioritária pelo presidente do clube, Julio Casares, ao assumir o cargo
em janeiro deste ano.
O time ucraniano já
havia acionado o São
Paulo junto à Fifa e ao
Tribunal Arbitral do Esporte por ignorar as tentativas de acordo e cobranças do valor. A nova
gestão, então, tentou
um novo acordo com o
Dínamo, que se mostrou irredutível frente à
demora da equipe pau-

16h – Fortaleza x Internacional
16h – América-MG x Corinthians
18h15 – Palmeiras x Chapecoense
18h15 – Juventude x Athletico-PR
20h30 – Sport x Atlético-MG
A conﬁrmar – Grêmio x Flamengo

*Jogos não ﬁnalizados até o fechamento desta edição

Santos contrata Danilo Boza
O Santos anunciou nesta
quarta-feira (2) o zagueiro
Danilo Boza, do Mirassol,
como seu terceiro reforço
para a temporada. O defensor assinou contrato de
empréstimo até o final de
2021 com opção de compra com vínculo renovado
por mais quatro anos. Apesar de ser zagueiro de origem, o jogador ressaltou
que também atua como
lateral-direito.
A expectativa é que ele
seja regularizado até o final da semana para que
fique à disposição contra
o Ceará no sábado (5), na
Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. “Eu jogo nas
duas posições, mas quem
vai definir onde vou ter
melhor desempenho e
qualidade para desenvolver meu futebol é o profes-

sor Diniz. Sou um zagueiro
de bom passe, boa saída de
bola, veloz e bom cabeceador”, disse.
“Não vai faltar raça, determinação e vontade dentro de campo para que eu
possa vencer e conquistar
títulos”, avisou o novo reforço aos santistas. Revelado pelo Mirassol, Danilo
também tem passagens
pelo Figueirense e Atlético-PR, além de ter uma experiência internacional pelo
Sporting Braga (POR).
Além do zagueiro, o
clube alvinegro também
anunciou o lateral esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme
para a temporada. Resta
oficializar o meia Vinicius
Zanocelo, que também
está fechado.
A negociação entre Santos e Fluminense pelo

Divulgação / Santos

DANILO BOZA | É o terceiro reforço do Peixe para 2021

retorno de Ganso ainda
está longe de ter um fim.
O Peixe tem receio de repatriar o meia devido a
forte rejeição por parte da
torcida, mas isso pode ser
superado por pedido do
técnico Fernando Diniz,

que insiste pela contratação do jogador. A negociação segue em andamento,
mas o Peixe e o Flu ainda
não chegaram a um denominador em comum pela
liberação do atleta.
| FOLHAPRESS
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Acordo de vacinação
é cheio de incertezas

Maioria dos atletas iniciará o torneio sem a segunda dose da CoronaVac

FOLHA PRESS
SÃO PAULO

A Conmebol organiza
a logística para que todas
as dez delegações estejam
vacinadas para a Copa
América no Brasil, algo
combinado com o governo federal e as quatro sedes (RJ, MT, GO e DF). Um
grande desafio, que esbarra em um fato: a maior
parte dos atletas vai iniciar
o torneio sem ter recebido
a segunda dose.
A competição sul-americana começará em 13
de junho e, nesta quarta-feira (2), 11 dias antes do
primeiro jogo, Argentina,
Brasil, Colômbia e Peru
ainda não receberam nem
a primeira aplicação do
imunizante. A Coronavac,
por exemplo, uma das
quatro vacinas aprovadas no Brasil, é indicada
com um intervalo igual ou
maior de 21 dias entre as
duas doses.
Ao aceitar a realização
da Copa América no país,
apesar do recrudescimento da pandemia da
Covid-19, a Casa Civil da
Presidência da República
disse em nota que, segundo a CBF, serão dez delegações com, no máximo,

TORNEIRO

Eurocopa começa
dia 11 com público
A programação original
da temporada 2020 do futebol previa a disputa da
Eurocopa e a realização
de mais uma Copa América. Mas a pandemia do
novo coronavírus forçou
o adiamento de ambos os
eventos continentais, reagendados para 2021.
Agora, a Euro, mesmo
com a sede dividida entre vários países e as dificuldades impostas pela
Covid-19, parece estar
segura de sua realização.
Houve apenas algumas
mudanças nas sedes, e
as autoridades europeias
deram o aval para a presença de público nos
estádios. A competição
começará no próximo dia
11, um domingo.
Das 12 sedes previstas
pela Eurocopa desde a
exclusão de Bruxelas - em
2017, devido a atrasos na
obra do estádio que rece-

Lucas Figueiredo/CBF

65 pessoas cada -todas
vacinadas- e jogos sem
público.
O governo federal, a
entidade brasileira e a
sul-americana não explicaram também detalhes
desse acordo para que
todos sejam vacinados
nem se haverá uma espécie de “bolha” para isolar
os participantes da Copa
América do restante da
população.
PARCEIRO
O laboratório chinês
Sinovac, fabricante da
Coronavac, é parceiro
comercial da Conmebol
e destinou 50 mil doses à
entidade que rege o futebol sul-americano. No dia
28 de abril, a confederação começou a distribuir
5.000 doses para cada um
dos dez países filiados. No
entanto, as doses não puderam ser utilizadas pelos
atletas e comissão técnica
da seleção brasileira.
Parte dos jogadores brasileiros que atuam no exterior, como Neymar e o
próprio técnico Tite, já se
vacinaram fora do país. A
CBF não informa quantos
foram imunizados nem
como fará com os demais.
Em tese, esse segundo gru-

beria o torneio -, a Uefa
retirou apenas uma delas.
Houve também uma troca de cidades.
Inicialmente,
Bilbao,
na Espanha, e Dublin, na
Irlanda, fariam parte da
competição, cujo formato
itinerante foi idealizado
para celebrar os 60 anos
da competição.
A Uefa esperava que
cada um dos estádios
confirmados pudesse receber pelo menos 25% da
capacidade de público.
As autoridades bascas,
porém, não confirmaram
a possibilidade de disputa
dos jogos com torcida, e a
sede foi transferida para
Sevilha, cujo governo local atendeu à solicitação
da entidade que comanda o futebol europeu para
ter presença de público.
ue a porcentagem fosse
fechada em 22%.
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Após covid, Renan acompanha
a seleção de vôlei a distância
O técnico da seleção brasileira masculina de
vôlei, Renan Dal Zotto, 60, gravou um vídeo
uniformizado em que comenta brevemente seu
processo de recuperação da Covid-19.
Ele recebeu alta hospitalar no último dia
21, após ficar 36 dias internado no Hospital
Samaritano Botafogo devido à doença e suas
complicações. No vídeo, ele agradece às
mensagens de apoio recebidas nesse período
e afirma que está em permanente contato com
a seleção brasileira, atualmente na disputa da
Liga Das Nações (VNL) como preparação para
os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Wander Roberto/Inovafoto/CBV

RENAN | Técnico agradeceu as mensagens de apoio

SELEÇÃO | Neymar (centro) já foi vacinado na Europa

po de atletas e integrantes
da delegação teriam que
tomar a primeira dose no
dia 8, na sede da Conmebol, em Luque (PAR), após
a equipe enfrentar os Paraguai pelas Eliminatórias
para a Copa do Mundo de
2022, em Assunção.
Cientistas do Instituto
Butantan publicaram os
resultados do estudo que
avaliou um subgrupo de
voluntários que recebeu

as duas doses com intervalo igual ou maior de
21 dias e verificaram que
a eficácia da vacina aumentou para 64%. Assim,
o laboratório tem recomendado o intervalo de
21 dias ou 28 dias entre as
doses para obter uma eficácia maior.
As delegações ainda não
vacinadas terão esse problema do tempo, como a
do Uruguai, por exemplo.

Atletismo amplia vagas e três
brasileiros estão na maratona
A World Athletics, entidade máxima do
atletismo internacional, anunciou nesta
quarta-feira (2) que todos os atletas que fizeram
o índice mínimo exigido para disputarem
a maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio
terão vaga na competição. Isso, na prática,
permite que três brasileiros sejam convocados
para correr no Japão: Daniel Nascimento,
Paulo Roberto de Paula e Daniel Chaves. Pelas
regras anunciadas antes, este último não teria
vaga. Os índices foram estabelecidos antes
do nascimento da nova geração de calçados
tecnológicos, que permitiram uma redução
significativa dos tempos nas provas de fundo,
especialmente na maratona.

Divulgação

OLIMPÍADAS

10 mil voluntários
desistem de ajuda
Cerca de 10 mil (12,5%)
dos 80 mil voluntários
que se inscreveram para
os Jogos Olímpicos de
Tóquio desistiram de
participar deles, disse a
emissora pública NHK
nesta quarta-feira (2),
citando o comitê organizador. Faltam 51 dias
para o início do megaevento, que tem a cerimônia de abertura marcada
para 23 de julho, apesar
de todas as críticas e dúvidas em torno de sua
realização.
De acordo com o
jornal Nikkei, Toshiro
Muto, CEO do comitê
organizador, reconheceu que as preocupações com o coronavírus
podem ter sido levadas
em conta para a desistência dos voluntários,
bem como conflitos de
programação
devido
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MARATONA OLÍMPICA | Brasil conquista vagas

JAPÃO | Covid atrapalha

Serena Williams perde set,
mas avança em Roland Garros

ao adiamento. Segundo
ele, menos voluntários
não afetarão as operações, dada a ausência de
espectadores estrangeiros (ainda não há uma
definição sobre o público de residentes) e uma
redução da escala de
eventos.
Tóquio e outras cidades do país se encontram em estado de
emergência desde abril.

A ex-top 20 Mihaela Buzarnescu, atual #174
do mundo, aproveitou todas chances que teve
para endurecer o duelo desta quarta-feira com
Serena Williams, válido pela segunda rodada de
Roland Garros. Com um tênis bastante sólido do
fundo de quadra, a romena tirou até um set da
favorita, que teve problemas de aproveitamento
em break points. No fim, contudo, a ex-número
1 do mundo foi mais sólida na parcial decisiva e
triunfou por 6/3, 5/7 e 6/1, avançando à terceira
rodada do torneio francês. Serena vai enfrentar
na fase seguinte a perigosa compatriota
Danielle Collins, atual número 50 do mundo
e que alcançou as quartas de final em Roland
Garros no ano passado.
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Vitor Cardoso de Moura e Milena Negrão Cardoso

Leonardo Prado e Thaís Romeiro

As ‘Noivas’ de Maio

Rafael Porcel Ferreira e
Amanda Alves do Nascimento

Todo o estado de São Paulo permanece na fase de transição, o que permite o retorno
gradual e seguro das atividades, iniciado em 24 de maio e previsto para concluir a transição em 13 de junho. Quem sabe teremos todos boas notícias e isso sim será um grande
presente para cidade de Americana, que aniversaria na data. Mas alguns casais já aproveitaram a flexibilização e organizaram seus eventos com todos os cuidados necessário para
receber convidados para testemunhar o tão esperado ‘sim’. Eu valorizo esta iniciativa pois
assim casais já começam o casamento enfrentando obstáculos juntos. Os cerimonialistas também têm dado um show na cobertura e no auxílio de tudo, unindo fornecedores,
normas e procedimentos para a segurança de todos. Maio honrou o calendário festivo
dos matrimônios, mês já tão esperado e popularmente conhecido como ‘mês das noivas’.
O resultado não poderia ser outro a não ser noivas e noivos maravilhosos, esbanjando
alegria, simpatia e, o melhor, esbajando positividade neste primeiro passo de bravura e
sucesso! Nossos cumprimentos a todos os casais e nosso parabéns aos cerimonialistas
e fornecedores envolvidos nessa fase. Participaram desta edição, gentilmente, Taíse Rey,
Gisele Scherma e Stella Sândalo, das quais agradecemos as imagens gentilmente cedidas
por cada fotógrafo. Vamos aos clicks dos casamentos de Maio na nossa região.

Isabela Nunes
de Azevedo e
Vinicius Joaquim
Silva de Azevedo

Fernanda Ciavolela e Guilherme Mobilon

Isabela Nunes de Azevedo e
Vinicius Joaquim Silva de Azevedo

Daiane Katti de Oliveira e Pedro da Silva Junior

