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Piloto escapa praticamente
ileso após queda com
ultraleve em Americana
05 Cidades
Rodrigo Ziebell/FramePhoto/Folhapress

Presidente da
CBF é acusado
de assédio
Uma funcionária da CBF
apresentou nesta sexta-feira
(4) denúncia contra o presidente da entidade, Rogério
Caboclo. Ela o acusa de assédio moral e sexual, e os relatos
foram feitos à Comissão de
Ética e Diretoria de Governança e Conformidade da instituição. A CBF e Caboclo não se
manifestaram até o momento
sobre a denúncia. Integrantes
da diretoria da CBF e dirigentes de federações estaduais
tentam convencer Rogério
Caboclo a renunciar.

ELIMINATÓRIAS | Em clima de rebelião e ameaçando não jogar a Copa América, a seleção venceu o Equador por 2 a 0 nesta sexta P 15

Nova Odessa
vê queda de
34% nos casos
de dengue
05 Cidades

Anvisa dá
aval a Covaxin
e Sputnik V

Segundo concessionária do serviço de água da cidade, volume de chuvas nos primeiros
5 meses do ano é 32% menor que 2020 e o pior da série histórica, iniciada há 8 anos P5
Kevin David/A7 Press/Folhapress
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03 Cidades

Esportes

Sumaré vive maior
estiagem desde 2013

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta
sexta-feira (4) a importação
e o uso no Brasil das vacinas
contra a Covid-19 Covaxin, da
Índia, e Sputnik V, da Rússia.
Até o momento, a Anvisa já
concedeu registro definitivo
às vacinas da Pfizer e da Fiocruz (Oxford /AstraZeneca).
Já os imunizantes CoronaVac,
Janssen e Covishield receberam apenas a autorização para o uso emergencial.

Vacinação de
grávidas sem
comorbidades
começa dia 10

15

VACINA DE DOSE ÚNICA A CAMINHO | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta sexta-feira
que o Brasil conseguiu antecipar junto à Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, o envio ao país de
3 milhões de doses do imunizante da empresa contra a Covid-19. “Fechamos com a Janssen para trazer
mais 3 milhões de doses que serão aplicadas agora no mês de junho”, disse Queiroga. A vacina da Janssen
P8
é aplicada em dose única, ao contrário das demais que já vêm sendo utilizadas no país.

Sábado, 5 de Junho de 2021
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Dia Mundial do Meio Ambiente
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RENATA FRANCO
ADVOGADA ESPECIALISTA EM
MEIO AMBIENTE E REGULATÓRIO

O Dia Mundial do Meio
Ambiente, criado em 1972
na Conferência de Estocolmo pela ONU (Organização das Nações Unidas),
é comemorado no dia 5 de
junho. A data tem como
objetivo estimular a consciência global sobre o nosso planeta e apoiar práticas
sustentáveis. E como será
que o Brasil está em relação a adoção de práticas
sustentáveis?
Importante mencionar
que no Brasil, os primeiros
diplomas legais efetivamente voltados à proteção
do meio ambiente foram
editados a partir da década de 1970. Dessa forma,
muitas empresas estavam
apenas focadas no cumprimento da legislação específica, como a do licenciamento e a do controle
de poluição do ar, da água
e do solo. Com o avanço
das questões ambientais, a
implementação de programas de melhoria e investimentos no setor passaram
a ganhar força.
Já no início deste século
começa a crescer significativamente o conceito
de responsabilidade social
das empresas, trazendo no
seu bojo o compromisso
ambiental como um dos
elementos de realização e

ética das atividades produtivas e do compliance.
Sob essa premissa, a solução ou minimização dos
problemas ambientais exige uma nova atitude dos
empresários, que devem
passar a considerar o meio
ambiente em todas as suas
decisões.
Na maioria das vezes,
a visão do empresariado
ainda é a de que investimento em meio ambiente
é custo e não uma oportunidade de se melhorar
processos e/ou produtos,
ainda mais nesse período que estamos vivendo.
Muito se fala em economia

Há necessidade de
se pensar o negócio
sob premissas
ambientais
circular, mas ainda se gera
embalagem para produtos
com refil.
Há uma necessidade de
se pensar o negócio sob
premissas ambientais de
baixo carbono, baixa utilização de recursos hídricos,
geração zero de resíduos,
dentre outras ações, para
um menor impacto em
termos ambientais. Mais
do que isso, o atendimento
ao compliance ambiental
deve ser premissa e não
prerrogativa a ser atendida,
de acordo com os índices
econômicos.
Tanto que as mudanças
climáticas, a vida na Terra,
consumo e produção responsáveis, vida na água e
terrestre estão entre os 17

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs),
definidos pela ONU como
um apelo global à ação
para acabar com a pobreza,
proteger o meio ambiente
e o clima e garantir que as
pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de
paz e de prosperidade.
De todo modo, importante mencionarmos alguns recentes avanços:
600 lixões já extintos e
proposta de encerramento
de todos os demais existentes até 2024, Nova Lei
de Saneamento trazendo
um avanço para o saneamento básico no Brasil e a
recente aprovação da Lei
de Pagamento por Serviços
Ambientais estimulando a
proteção ambiental. Apesar dos inúmeros questionamentos em relação
às nossas florestas, temos
85% de florestas nativas e a
exigência da Reserva Legal
para as nossas propriedades rurais, sendo que nenhum outro país no mundo confere tal proteção às
áreas verdes, como nossa
legislação nos garante. Em
geral, a Justiça e seus representantes vêm adotado
uma postura mais protecionista ao meio ambiente.
Por fim, somente com
uma mudança de comportamento da sociedade,
que passe a cobrar maiores
investimentos em saúde,
educação, meio ambiente,
transporte, saneamento
básico, cultura e, acima de
tudo, se torne protagonista
dessa mudança, teremos
de fato práticas socioambientais de maior efetividade para uma proteção
ambiental.

FRASE DO DIA
IMAGEM DO DIA
Fernanda Sunega / Prefeitura de Campinas

A gente poderia
ajudar a montar
um ‘shadow
board’, como
se fosse um
‘shadow cabinet’

Elisete Nogueira Argentino Freitas

PARADA OBRIGATÓRIA | Barreira sanitária em Campinas, sede da RMC, que
voltou a usar a medida no feriadão para reduzir a circulação de pessoas.
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Quantos talentos podemos desenvolver no
Brasil? Já mostramos inúmeras vezes ao mundo
que somos um grande
celeiro de criatividade
e inovação, e o que não
nos falta é apetite e coragem. De um lado, temos
jovens ávidos por uma
oportunidade de estudar
e ingressar no mercado
de trabalho, do outro, um
sistema financeiro engessado, míope, ineficiente e
restrito a poucos. Há ainda um terceiro lado, senão o mais importante: as
instituições de ensino, em
sua maioria de pequeno
e médio porte, que oferecem cursos de alto impacto na carreira, porém
carentes e com acesso limitado às soluções financeiras adequadas.
Hoje, a principal entrave do setor educacional, quando o assunto é
crédito, é a ausência de
uma análise preditiva
baseada no perfil comportamental e potencial
de desenvolvimento profissional de cada pessoa.
A experiência negativa
que o aluno acumula na
obtenção e tentativa de
obter recurso para estudar, é inegável e triste. No
Brasil, dois em cada 100
alunos são financiados
pela iniciativa privada.
Segundo o último censo
do IBGE, em 2019, o País
registrou 9,3 milhões de
estudantes no ensino
médio, dos quais 7,1% já
frequentavam algum tipo
de curso técnico. O universo de possibilidades é
gigante. Mas, como um
jovem na faixa de 18 a 25
anos, sem garantias, bens

Santa Bárbara d’Oeste

Em reunião com Bolsonaro
que confirma a criação do
“gabinete paralelo” no governo

facebook.com/jornaltododia

ANDRÉ DRATOVSKY
CEO E FUNDADOR DA
FINTECH ELLEVE

próprios, score de crédito
e sem histórico de relacionamento com o mercado
financeiro convence uma
instituição tradicional de
que precisa e é merecedor
de crédito para estudar?
A situação fica ainda
mais desafiadora e precária quando falamos de
pessoas vindas de famílias
de baixa renda. A maioria
deles não tem, ainda, um
emprego fixo com carteira assinada. O senso de
urgência em relação a um
emprego e renda conflitam com as formações superiores tradicionais, que
duram de quatro a cinco
anos. Como resolver esse
gargalo, apostando no talento e esforço de alguém
virtualmente desconhecido? A julgar tão somente
pelo – em geral – limitadíssimo histórico financeiro do jovem e ignorar
o propósito do crédito, o
risco de inadimplência é
alto e o mercado, sem saber como agir, não “paga
pra ver”. Os mercados se
tornam mais dinâmicos
a cada dia, de sorte que
as habilidades adquiridas
são cada vez mais perecíveis, perdendo e alternando relevância no mesmo
ritmo em que o avanço
tecnológico e a automação dos processos avançam a passos largos.
De acordo com o Censo
realizado em 2019, pelo
INEP (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais), os cursos
de educação profissional
respondem por quase
2 milhões de matrículas por ano, sendo eles,
juntamente com cursos
livres, os caminhos mais
rápidos e quiçá eficazes
de inserção e atualização
no mercado de trabalho.
Mas, teremos talentos
capacitados para ocupar
essas vagas? Retomo a indagação que fiz no começo desse artigo. Existirá
sim muita demanda, ou
seja, vagas ociosas e poucos talentos para preenchê-las.

FALECIMENTOS

PAOLO ZANOTTO

Fale conosco

Profissões do futuro e as fintechs:
teremos gente capacitada?
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COVID-19

Estado anuncia vacina
a grávidas e puérperas
sem comorbidades

Fotos: Governo de SP / Divulgação

Calendário, anunciado por Doria, começa na próxima
quinta, dia 10, e inclui mulheres a partir dos 18 anos
AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

O governo de São Paulo
anunciou nesta sexta-feira
(4) que mulheres grávidas
e puérperas (Que deram
à luz nos últimos 45 dias)
sem comorbidades a partir de 18 anos serão vacinadas contra a covid-19,
em todo o estado, a partir
do dia 10 de junho.
A vacinação deste público começará antes na capital paulista, Campinas e
São Bernardo do Campo,
já nesta segunda-feira (7).
Atualmente,
estavam
sendo imunizadas apenas grávidas com doenças
preexistentes
definidas
pelo Plano Nacional de
Imunização.
“Na próxima segunda-feira, na capital de São
Paulo, em São Bernardo
do Campo e em Campinas, iniciaremos a vacinação de gestantes e
puérperas. E, a partir de

quinta-feira, dia 10, em
todo o estado de São Paulo, de maneira a planejar
e organizar a vacinação
com a vacina correta, ou
seja, a vacina da Pfizer e
a vacina do Butantan [CoronaVac], que são as duas
vacinas que a medicina
recomenda e aprova para
gestantes e puérperas”,
disse o governador João
Doria (PSDB).
As grávidas em qualquer período gestacional
deverão apresentar relatório ou laudo médico com
indicação do profissional
para tomar a vacina.
As puérperas podem
apresentar certidão de
nascimento da criança.
A estimativa é que 400
mil mulheres recebam as
doses nessa nova etapa.
As gestantes sem comorbidades serão imunizadas com doses da Pfizer
e CoronaVac.
O governo informou
que o uso do imunizante

da Fiocruz/Astrazeneca
para grávidas e puérperas
está suspenso desde maio
por orientação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
‘DIA D’ HOJE EM SP
Doria também convidou a população para que
compareça, neste sábado
(5), ao “Dia D” para aplicação da segunda dose da
vacina contra Covid-19. O
apelo foi feito logo após
o governador receber a
segunda dose da CoronaVac, nesta sexta-feira (4).
A ação neste sábado é
focada em complementar
a imunização das pessoas
que extrapolaram o prazo
para ter recebido a segunda fração dos imunizantes: de 28 dias para a CoronaVac e de 12 semanas
para a vacina da Fiocruz/
AstraZeneca.
De acordo com o governo de São Paulo, mais de

AEROPORTUÁRIOS

GESTANTES | Até agora, só grávidas com comorbidades vinham recebendo a vacina

442 mil pessoas no estado
passaram do prazo de receber a segunda dose da
vacina e não voltaram aos
postos para tomar o imunizante.
A imunização completa
contra doença só ocorre
depois que a pessoa recebe a segunda dose da
vacina.
Mais de 5 mil pontos de
vacinação estarão abertos
no estado das 7h às 18h
neste sábado, segundo informou o estado.
A orientação é que as
pessoas confiram o horário de funcionamento
das unidades de saúde
nos canais oficiais das cidades.

SEGUNDA DOSE | Doria completou imunização ontem

A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Campanha vacina quase 7 mil N. O inicia vacinação de adultos
trabalhadores em Viracopos com comorbidades de 18 a 39 anos
Divulgação

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

A campanha de vacinação contra a Covid-19
em Campinas imunizou
6.855 trabalhadores do
Aeroporto Internacional
de Viracopos. A imunização, feita no próprio aeroporto, teve início em 29 de
maio e terminou na noite
da última quinta-feira (3).
A meta era imunizar
cerca de 7 mil profissionais aeroportuários, aeroviários e aeronautas, que
estão na linha de frente de
atendimento nas operações com passageiros.
Na avaliação da enfermeira Kamila Belo, que
atua no apoio técnico ao
Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), a
meta foi atingida, superando o estabelecido pelo
estado de São Paulo.
O total será completado com a imunização das
grávidas que atuam no

CAMPINAS | Vacinação de aeroportuários em Viracopos

aeroporto. Elas receberão
a CoronaVac em um centro de imunização a ser
divulgado em breve pela
Secretaria Municipal de
Saúde e administração de
Viracopos.
Quem faltou ou perdeu
o agendamento da vacina na data da ação por
questões, por exemplo,
de voos, poderá fazer rea-

gendamento para receber
a vacina nos centros de
imunização.
A campanha foi realizada pela Secretaria de
Saúde de Campinas em
parceria com a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A e seguiu
o Programa Nacional de
Imunização e os planos
estadual e municipal.

A partir desta segunda-feira (07/06), a Secretaria
de Saúde da Prefeitura
de Nova Odessa amplia
o público-alvo da segunda etapa da Campanha
de Vacinação Contra a
Covid-19 para os adultos com comorbidades e
doenças crônicas de 18 a
39 anos. Além disso, adultos com comorbidades
comprovadas e idades até
59 anos também podem
continuar procurando a
equipe que atua no Ginásio do Jardim Santa Rosa,
nos dias úteis, para receberem a vacina - além de
todos que precisam tomar
a segunda dose.
“Amanhã (hoje) a Vigilância Epidemiológica irá
buscar mais vacinas, para
na segunda iniciarmos o
atendimento de pessoas
com 18 a 39 anos com
comorbidades. As comorbidades são as mesmas
desde o início desse gru-

po, que começou na primeira semana de maio. As
pessoas devem levar carta
ou relatório médico com
a descrição da doença,
ou a receita dos medicamentos que fazem uso”,
explicou a coordenadora
do órgão, Paula Mestriner.
Nova Odessa atingiu na
quarta-feira (2), data do
último balanço, 12.312
primeiras doses aplicadas, o equivalente a 20,2%
da população – estimada pelo IBGE em 60.956
pessoas –, além de 5.555
segundas doses, o equivalente a 9,1% da população
já com o esquema vacinal
completo.
A vacinação acontece diariamente, nos dias
úteis, das 8h às 15h45,
no Ginásio Municipal de
Esportes do Jardim Santa
Rosa (Rua João Bassora,
nº 500), agora sem necessidade de pré-cadastramento ou agendamento.

Também seguem sendo
vacinados todos os moradores que já receberam a
primeira dose – neste caso,
devem voltar ao ginásio no
dia indicado na caderneta
ou no primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário
da primeira dose.
Para receber as doses,
qualquer pessoa de 18 a
59 anos com as comorbidades aceitas deve
apresentar comprovante
da condição de risco por
meio de exames, receitas,
relatório médico, carta,
laudo ou prescrição médica do(s) medicamento(s)
– sempre com o número
de registro do CRM do
profissional emissor.
Além dos documentos
para comprovação da
doença crônica (incluindo hipertensão), a pessoa
deve levar também CPF
e comprovante de endereço recente em Nova
Odessa.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

VACINADOS
No cabo de guerra que se tornou a lei que determina a
publicação da lista de quem está sendo vacinado contra
Covid em Nova Odessa, a Câmara conseguiu mais uma
manifestação favorável à legalidade da chamada “lei
dos vacinados”. A Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, no dia 1º de junho, emitiu parecer
favorável à constitucionalidade da Lei Municipal 3.381,
de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária da lista de todos os
vacinados contra Covid-19.

VACINADOS (2)
Em suma, a briga começou depois que o prefeito
Leitinho (PSD) vetou a
lei aprovada pela Câmara.
O Legislativo derrubou
o veto e a lei foi promulgada pelo presidente da
Câmara, Elvis Garcia, o
Pelé (PSDB). A autoria do
projeto que deu origem à
legislação é do vereador
Wagner Morais, também
tucano.

VACINADOS (3)
A Prefeitura de Nova Odessa então moveu uma Adin (Ação Direta
de Inconstitucionalidade) e tenta, na Justiça, provar que a lei para
divulgar a lista dos vacinados seria inconstitucional, por entender
que o assunto deveria ser regulamentado somente pela prefeitura (e não por iniciativa do vereador ou da Câmara). A prefeitura
afirma ainda que a divulgação dos dados fere a LGPD (Lei Geral
de Proteção de Dados). A prefeitura chegou a pedir, por meio de
uma liminar, que a divulgação fosse suspensa, mas teve o pedido
negado em decisão assinada pelo desembargador do Tribunal de
Justiça de São Paulo Roberto Caruso Costabile e Solimene.

VACINADOS (4)
Após defesa subscrita pelo presidente da Câmara sustentando
a legalidade da lei, agora foi a vez da Procuradoria Geral de
Justiça avaliar a legalidade da legislação em Nova Odessa.
Assinada pelo subprocurador-geral de Justiça Wallace Paiva
Martins Júnior, a manifestação do Ministério Público aponta
que é competência da Câmara legislar sobre o assunto, e que,
no caso em questão, o princípio constitucional da publicidade
administrativa deve prevalecer. Agora a Ação Direta de Inconstitucionalidade segue para julgamento pelo Órgão Especial. As
informações são da assessoria de imprensa da Câmara.

LICITAÇÕES
O Sebrae fará uma
capacitação para micro e
pequenos empresários para
que utilizem a plataforma
de Compras Públicas SP,
cujo objetivo é aproximar
os pequenos fornecedores
do universo das licitações
com órgãos do governo. O
treinamento ocorre no dia
10 de junho, das 19h às 21h.
As inscrições estão abertas
e podem ser realizadas pelo
link https://bit.ly/curso_fornecedores_10jun.

LICITAÇÕES (2)
O conteúdo do curso programático inclui orientações
para uso da ferramenta
www.compraspublicassp.
com.br e simulação de um
pregão eletrônico. Além
disso, os participantes tomarão contato com conceitos do que é uma licitação,
as fases de um certame,
legislação básica, direitos
das micro e pequenas empresas nas licitações e como
identificar oportunidades
num processo licitatório.

BATE E REBATE
O governador João Doria (PSDB) acusou em rede social o
governo federal de não se importar com vidas na pandemia,
porque o estado ainda não recebeu parte das doses da vacina
da Pfizer que chegaram no Brasil e foram entregues ao Ministério da Saúde. “Descaso com a vida dos brasileiros. Ontem,
o Ministério da Saúde recebeu 936 mil doses da vacina Pfizer
em Viracopos (SP). Surpreendentemente, até agora SP não
recebeu nenhuma dose”, escreveu Doria no Twiter. O ministro
Marcelo Queiroga respondeu o tucano. “Senhor governador,
antes de emitir esse tipo de comunicado, informe-se com seu
secretário de Saúde como funciona a tripartite. Daí, conversamos. Pare de palanque. Precisamos unir o Brasil”, escreveu.

Sábado, 5 de Junho de 2021
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PLANO SP

PM encerra aglomerações
e dispersa 2,3 mil em 2021
Balanço aponta 19 estabelecimentos flagrados de janeiro a maio de 2021
Divulgação

LEON BOTÃO
AMERICANA

A PM (Polícia Militar)
de Americana tem atuado no combate a aglomerações e festas clandestinas na cidade e, entre
janeiro e maio deste ano,
encerrou atividades de 19
estabelecimentos, entre
bares e casas noturnas,
além de dispersar cinco
aglomerações que reuniam, conforme as estimativas da corporação,
cerca de 2.300 pessoas ao
todo.
De acordo com a PM,
a corporação faz o apoio
à Vigilância Sanitária
(estadual e municipais)
durante as fiscalizações
de aglomerações e festas
irregulares desde o início da pandemia de Covid-19.
Em 2021, esse trabalho
foi intensificado pelo governo do estado diante
da segunda onda da pandemia e do crescimento
das festas clandestinas
em todas as regiões do
estado.
Paralelamente a essas
ações, a Polícia Militar
também realiza a operação “Paz e Proteção”,
com o objetivo de coibir a formação dos chamados “pancadões” em

FESTA CLANDESTINA | Um dos eventos flagrados pela PM de Americana este ano

todo o estado.
Conforme
levantamento realizado a pedido do TODODIA, a PM
de Americana contabilizou, em trabalho integrado à Guarda Municipal, o
fechamento de 19 bares e
casas noturnas e na dispersão de cinco aglomerações em áreas públicas. Segundo a PM, essas
aglomerações, somadas,
tinham aproximadamente 2,3 mil pessoas.
Em nota, a corporação
informou que “foram
realizados vários atendimentos de ocorrência
com a dispersão de pú-

blico aglomerado nas
ruas, principalmente aos
finais de semana, nos
quais não foram necessários registros em Boletins
de Ocorrência, além das
orientações
realizadas
pelas equipes operacionais durante o policiamento”.
O fechamento de bares
e restaurantes e o registro
de ocorrências têm sido
feito com base no decreto do Plano São Paulo de
combate à pandemia e
também no artigo 268 do
Código Penal, que prevê
pena de detenção, de um
mês a um ano, além de

multa para quem infringir determinação do poder público, destinada a
impedir a propagação de
doença contagiosa.
AVENIDA BRASIL
Um dos pontos da cidade que registrou aglomerações recentes foi a
Avenida Brasil. Foram
registradas
aglomerações na comemoração de
títulos do São Paulo e do
Palmeiras, além de uma
ocorrência com cerca de
200 jovens sem máscara
consumindo bebidas alcoólicas em frente a um
bar na avenida.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

RONALDO MENDES

Ex-vereador de Sumaré Inscrições para Fatecs
têm prazo prorrogado
morre vítima da Covid
O ex-vereador de Sumaré, Ronaldo Mendes,
43 anos, morreu na noite
desta quinta (3) em decorrência de complicações
da Covid-19. Presidente
do diretório municipal do
PSDB, Ronaldo ocupou o
cargo de vereador de 2013
a 2020. Ele deixa a esposa
Simone e o filho João.
Ronaldo estava internado em um hospital em
Campinas por conta da
Covid-19, mas de acordo
com informações da Câmara de Sumaré, ele já
não tinha o vírus, mas se
recuperava de problemas
causados pela doença.
O corpo dele foi velado
na manhã desta sexta-feira (4) no Plenário da
Câmara, onde foi realizada uma sessão solene
em homenagem ao ex-vereador.

Nascido em Maria Helena (PR), Ronaldo era
empresário e tinha sua
base eleitoral na região
do Matão.
Ele foi eleito para dois
mandatos e, em 2020, não
conseguiu a reeleição.
Após o velório na Câmara, o corpo de Ronaldo
foi levado em caminhão
dos Bombeiros até o Cemitério da Saudade, onde
foi enterrado. | LEON BOTÃO
Divulgação

MENDES | Morto aos 43

As Fatecs (Faculdades de Tecnologia do
Estado) prorrogaram o
prazo para as inscrições
no processo seletivo do
segundo semestre até as
15h do dia 11 de junho,
exclusivamente pelo site
vestibularfatec.com.br.
O prazo inicial era 7 de
junho.
Na região, há 560 vagas
nas unidades de Americana (480) e Sumaré (80),
para nove cursos diferentes, nos períodos da manhã, tarde e noite – como
Produção Têxtil, Análise
e Desenvolvimento de
Sistemas, Logística, Jogos
Digitais e outros.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 39.
A seleção dos candidatos será por análise
de histórico escolar, sem
prova presencial ou online. A mudança do cri-

tério de avaliação ocorre
em decorrência das regras de distanciamento
social.
Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa
e Matemática da segunda
série do Ensino Médio.
Candidatos que estão
cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes
ao segundo termo deste
ciclo, desde que no ato
da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.
A previsão é de que as
aulas comecem de forma remota (online). O
retorno para o formato
presencial deve ocorrer
quando houver flexibilização da quarentena.
| DA REDAÇÃO
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CRISE HÍDRICA

Sumaré vive maior estiagem desde 2013
Segundo BRK, volume de chuva nos 5 meses do ano é 32% menor que 2020 e o pior de toda a série histórica

O mês de maio terminou
novamente com chuvas
abaixo da média em Sumaré. Segundo divulgou
nesta sexta-feira (4) a BRK
Ambiental, concessionária dos serviços de água e
esgoto da cidade, dados
da rede pluviométrica do
DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica),
responsável por medir o
volume de chuvas em todo
o estado de São Paulo, e
de equipamentos instalados pela empresa em suas
captações, apontam que
choveu 21 milímetros na
cidade no último mês, um
volume 58% inferior ao
esperado para o maio, que
era de um acumulado de
50 milímetros.
Desde o início do ano,
Sumaré tem o registro de
428 milímetros de chuva.
Esse volume é 32% inferior ao registrado no ano

passado, quando os cinco
primeiros meses do ano
acumularam 626 milímetros. O acumulado deste
ano é também o mais baixo volume de chuvas registrado na cidade em toda
a série histórica, iniciada
em 2013, de acordo com a
BRK.
O acumulado dos cinco
primeiros meses do ano
chega a ser inferior ao de
2014, ano da pior crise hídrica vivenciada pela região Sudeste.
Naquele ano, o volume
acumulado de janeiro a
maio foi de 513 milímetros
de chuva, segundo dados
da BRK.
“Com a redução das
chuvas, os níveis dos nossos mananciais estão
abaixo do esperado para
esse período do ano. E,
embora o abastecimento
ainda ocorra regulamente,
o município, assim como
toda a região, se encontra
em estado de alerta”, expli-

MOBILIDADE

SAÚDE

DA REDAÇÃO
SUMARÉ

Hortolândia vai
iniciar obra de
complexo viário
A Prefeitura de Hortolândia anunciou, para
este mês de junho, o início
das obras de construção
do maior conjunto viário
da cidade, com 5,1 km de
extensão, desde a Vila Real,
na região central, até a área
sob a Ponte da Esperança,
próximo da Avenida Panaíno, no bairro Green Park.
A construção do novo
viário, segundo o governo
municipal, será dividida
em várias etapas que serão
complementares e prometem caminhos mais curtos
e trânsito eficiente, diminuindo congestionamentos na área urbana.
De acordo com a Secretaria de Obras, o trabalho
será realizada por um consórcio de empresas, cujo
contrato foi homologado
na última semana. O valor
não foi divulgado.
A ordem de serviço será
emitida nos próximos dias.
A obra terá prazo de execução de 12 meses.
As intervenções serão
realizadas com recursos
do Banco CAF (Banco de
Desenvolvimento da América Latina), proveniente
de financiamento internacional contratado pela prefeitura em 2018 para obras
de infraestrutura e mobilidade urbana. | DA REDAÇÃO

Divulgação

SUMARÉ | Dados da BRK Ambiental, concessionária dos serviços de água, apontam estiagem recorde em 8 anos

ca Rafaella Lange, gerente
de operações da BRK Ambiental em Sumaré.
ECONOMIA JÁ
Diante do cenário, a
BRK Ambiental informa
ter adotado um “plano de
contingência”. “As ações
vão desde a substituição
de redes e combate a vazamentos até investimentos

em adoção de novos processos para a garantia da
qualidade da água”, informa a empresa, em nota.
A concessionária também iniciou a campanha
“Jogando junto pela água”
para incentivar a população a fazer o consumo
consciente.
A ação – lançada nas redes sociais e que será ex-

pandida para mídias locais
e distribuição de folhetos,
além do apoio dos leituristas da concessionária
– reforça a importância da
mobilização dos moradores, mostrando que pequenas ações individuais
podem trazer resultados
coletivos.
“A proposta é que cada
um reflita sobre o seu

consumo e pratique o
uso consciente para evitar uma condição mais
restritiva em relação ao
recurso na cidade. Neste
momento, estamos convocados – concessionária e
população – para um grande time que vai jogar pelo
bem-estar de todos na estiagem deste ano”, explica
a gerente.

AMERICANA

Piloto sofre ferimentos
Nova Odessa registra queda de
34% nos casos de dengue em 2021 leves após ultraleve cair
DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

O total de casos de dengue caiu 34,1% em Nova
Odessa nos primeiros
cinco meses de 2021, na
comparação com 2020.
Mesmo assim, o alerta dos
órgãos de Saúde Pública
contra os criadouros do
mosquito transmissor da
doença, o Aedes aegypti,
continua, pois historicamente cerca de 80% ou
mais dos recipientes que
acumulam água limpa
são encontrados no interior dos imóveis particulares das cidades.
Até o final de maio, a
Vigilância Epidemiológica
de Nova Odessa registrou
187 casos positivos da

doença, cujo vírus é transmitido de uma pessoa
contaminada para uma
pessoa saudável através
da picada da fêmea do
mosquito.
No mesmo período
(janeiro a maio) de 2020,
esse total havia sido de
284 exames positivos de
moradores da cidade.
Para comparação, em
todo o ano passado, Nova
Odessa registrou 339 casos positivos de dengue,
a maior parte nos primeiros seis meses do ano. Em
2019, foram confirmados
925 casos da doença na
cidade.
Mesmo com o fim do
período mais chuvoso e
quente do ano, é preciso manter a atenção na

“guerra contra o Aedes”.
“A redução no número
de criadouros ainda é o
melhor método para se
prevenir a proliferação de
mosquitos e das doenças
transmitidas por eles”, reforçou a encarregada do
Setor de Zoonoses da Prefeitura, a veterinária Paula
Faciulli.
“É importante combater o mosquito transmissor da dengue principalmente no atual momento
de agravamento da outra
pandemia, a de Covid-19,
que tem colocado o Sistema de Saúde sob grande
pressão por atendimentos
e internações”, completou
o secretário de Saúde, o
médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Um homem de 45
anos, morador da capital
paulista, escapou praticamente ileso após um
ultraleve que ele pilotava cair em Americana no
final da tarde da última
quinta-feira (3). O acidente ocorreu quando
ele sobrevoava a orla da
Praia dos Namorados. A
aeronave caiu na área do
Centro de Treinamento
Tático (CTT) da Guarda
Municipal de Americana,
ainda por motivos a serem investigados.
De acordo com a Guarda, o piloto Caio Nappi
deslocou o ombro e teve
um pequeno ferimento
na testa. Ele foi encaminhado ao Hospital São
Lucas.

Segundo a Guarda, a
queda ocorreu depois
que o piloto acenou para
o público na orla e, momentos depois, perdeu o
controle da aeronave.
“O condutor ao voar
pela orla da praia acenou
‘tchau’ para as pessoas ali
presentes, onde perdeu
o controle e caiu”, informou a Guarda, em nota.
Um vídeo que circulava
ontem nas redes sociais
mostra o ultraleve sobrevoando a orla da praia
momentos antes de cair –
de altura não informada.
O ultraleve é um modelo White Head Hawk, de
fabricação amadora. Segundo a guarda, a documentação estava regular.
| DA REDAÇÃO
Divulgação

COMO COMBATER O AEDES AEGYPTI
• Não deixe água parada, destruindo os locais onde o mosquito Aedes aegypti nasce e se desenvolve, evita sua procriação.

• Deixe sempre bem tampados e lave com bucha e sabão as paredes internas de caixas d’água,

poços, cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros.
• Plantas que possam acumular água devem ser tratadas com água sanitária na proporção de
uma colher de sopa para um litro de água, regando no mínimo, duas vezes por semana. Tire sempre
a água acumulada nas folhas.
• Não junte vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo,
latinha, saquinho plástico de cigarro, embalagem plástica e de vidro, copo descartável etc) e guarde garrafas vazias de cabeça para baixo.
• Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana, caso precise mantê-los, guarde em local
coberto.
• Deixe a tampa do vaso sanitário sempre fechado. Em banheiros pouco usados, dê descarga pelo
menos uma vez por semana.

ULTRALEVE | Queda na região da Praia dos Namorados
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Bolsonaro foi aconselhado
a criar um ‘gabinete das
sombras’ contra a Covid-19

Reprodução

Em reunião em 2020 com a presença do presidente,
virologista sugeriu criação do grupo extraoficial
FÁBIO ZANINI
FOLHAPRESS

Em reunião com especialistas da área de saúde em 2020, o presidente
Jair Bolsonaro recebeu
a sugestão de criar uma
espécie de “gabinete das
sombras” para tratar da
resposta oficial à pandemia da Covid-19. A
proposta foi feita pelo virologista Paolo Zanotto,
segundo vídeo divulgado
pelo site Metrópoles.
“Talvez fosse importante montar um grupo,
e a gente poderia ajudar
a montar um ‘shadow
board’, como se fosse um
‘shadow cabinet’. Esses
indivíduos não precisariam ser expostos à
popularidade”,
declarou Zanotto na reunião,
ocorrida no Palácio do
Planalto.
A fala de Zanotto, um
dos especialistas que
vêm aconselhando Bolsonaro desde o começo
da crise, reforça a suspeita de que haveria
uma espécie de “ministério paralelo” lidando
com a Covid-19, fora da
estrutura oficial da pasta
da Saúde. O vídeo refere-se a uma reunião ocorrida em setembro do ano

passado e foi transmitido pela página do presidente no Facebook.
Na última quinta-feira
(3), reportagem do jornal
Folha de S.Paulo mostrou
como lives de aliados de
Bolsonaro detalharam a
suposta atuação do “gabinete paralelo” que assessora o governo federal
no combate à pandemia
da Covid-19.
Apontado como idealizador do grupo, o ex-assessor da Presidência Arthur Weintraub estimou
em cerca de 300 o número de pessoas aconselhando Jair Bolsonaro
quanto ao uso da hidroxicloroquina.
Detalhes da concepção
e funcionamento desta estrutura, à margem
do Ministério da Saúde,
são descritos em duas
lives realizadas entre Weintraub e o anestesista
Luciano Dias Azevedo,
um dos médicos mais influentes entre defensores
do chamado “tratamento
precoce” contra a Covid.
Na transmissão de setembro de 2020, Bolsonaro aparece rodeado por
integrantes da suposta
equipe “paralela” de especialistas.
Em geral, são defenso-

res do chamado “tratamento precoce” contra a
doença, uma estratégia
sem eficácia para lidar
com a pandemia e que
apresenta riscos de efeitos colaterais. Também
divergem da estratégia
de distanciamento social
e relativizam a importância da vacinação.
‘TROPA DE LEÕES’
No vídeo, Zanotto
pede ao presidente que
lidere essa equipe alternativa. “Presidente, o sr.
tem uma tropa aqui de
leões. E os leões precisam ser guiados por um
leão também”. Em seguida, o virologista coloca
dúvidas sobre a eficácia
das vacinas, que àquela
altura estavam em desenvolvimento.
“Com todo respeito, é
lógico que a gente tem
que ter vacina. Ou talvez
não, porque o grande
problema dos coronavírus é que eles têm, intrinsicamente, problemas no
desenvolvimento vacinal”, alerta o especialista.
Zanotto diz ainda que
enviou uma carta com a
proposta de criação de
um grupo para o então
assessor da Presidência
Arthur Weintraub, atual-

NA SOMBRA | O virologista Paolo Zanotto, que participou da reunião com Bolsonaro

Talvez
fosse
importante
montar um grupo,
e a gente poderia
ajudar a montar
um ‘shadow board’,
como (...) um
‘shadow cabinet
PAOLO
ZANOTTO
Virologista

mente trabalhando na
OEA (Organização dos
Estados Americanos), em
Washington (EUA).
No vídeo da reunião no
Palácio com os especialistas, Bolsonaro aparece
ao lado deputado federal
Osmar Terra (MDB-RS),
uma espécie de eminência parda do presidente
na estratégia para combater a pandemia. Terra
é um defensor assumido

CPI: gabinete paralelo confirmado
Em reação à divulgação do vídeo, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz
(PSD-AM), disse que
a reunião confirma a
existência da estrutura
alternativa.
“O vídeo que vazou
hoje (sexta) confirma
a tese do gabinete paralelo e explica por que
o ministro Pazzuello
dizia que a vacinação
iniciaria no dia D, na
da chamada “imunidade
de rebanho”, segundo a
qual a pandemia desaparecerá em razão do ritmo
acelerado da contaminação da população.
Ele é descrito por uma
pessoa não identificada
como “nosso padrinho”.
Em um dos trechos, Terra
refere-se a uma pessoa na
plateia que seria especialista em cardiologia, que
asseguraria a falta de ris-

hora H. Ele esperava
as determinações do
“shadow cabinet”, o gabinete da morte”, afirmou.
O senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP),
vice-presidente
da
CPI, disse que há uma
“prova definitiva da
existência do gabinete
paralelo”. Ele disse que
convocará Osmar Terra
e Zanotto para comparecer à comissão.
| FP
co para quem usa hidroxicloroquina.
“Temos um especialista
em arritmia cardíaca, presidente, e ele é o primeiro
a dizer que não tem problema usar hidroxicloroquina”, afirma Terra.
No vídeo, aparecem
também outros médicos,
como Nise Yamaguchi,
que foi ouvida nesta semana pela CPI da Covid,
no Senado.

MANIFESTAÇÃO

Com presidente, ‘motociata’ cresce e preocupa em SP
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A expectativa de participação do presidente
Jair Bolsonaro na “motociata” prevista para 12 de
junho (sábado) em São
Paulo obrigou os organizadores a reprogramarem o evento, e já levam
preocupação às autoridades do estado. Oficialmente chamada de “Acelera Para Cristo”, é uma
das atividades que foram
pensadas para substituir a Marcha Para Jesus,
maior ato evangélico do
país, que foi cancelada
por causa da pandemia.
Seria apenas mais uma
manifestação entre tan-

tas outras que a direita
rotineiramente promove,
se não fosse a decisão de
Bolsonaro de comparecer. A expectativa agora
é de ao menos de 10 mil
motoqueiros desfilando
com o presidente pela
cidade, superando atos
semelhantes sobre duas
rodas que já ocorreram
em Brasília e no Rio de
Janeiro. Alguns mais otimistas falam em 50 mil.
“Pode ser que dê um
colapso no trânsito da
cidade”, alerta um dos
principais organizadores
da motociata, o comerciante Jacskon Vilar.
Dono de uma loja de
móveis no bairro do Capão Redondo, na zona

Divulgação

EM SP | ‘Motociata’ com Bolsonaro será em 12 de junho

sul de São Paulo, ele teve
de prestar esclarecimentos à polícia em março,
após ter liderado um
protesto em frente à casa

do governador João Doria (PSDB), no bairro dos
Jardins, contras as restrições ao comércio.
Segundo ele, já há con-

firmação de motoqueiros vindos do interior e
litoral de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais,
Paraná e Santa Catarina.
A manifestação começa às 10h no Sambódromo do Anhembi e, pela
programação inicial, termina na avenida Paulista, onde haverá um ato
religioso e político, com
trio elétrico.
Com o crescimento
do evento, no entanto,
os organizadores estão
reavaliando
transferir
o local de encerramento para um espaço mais
amplo, como a praça
Charles Miller, no estádio do Pacaembu, ou
a região em frente ao

parque do Ibirapuera. A
dimensão da motociata
está gerando uma dor de
cabeça logística.
Nesta semana, Vilar
teve reuniões com a Polícia Militar e compareceu
ao comando do Segundo
Exército para discutir os
detalhes da segurança
de Bolsonaro e dos participantes.
Uma nova conversa
com a PM está marcada para terça-feira (7)
para fechar o trajeto e o
esquema de segurança.
Segundo Vilar, a corporação está sendo bastante
prestativa, apesar de ser
ligada a Doria, adversários de Bolsonaro. “A PM
está tranquila”, afirmou.
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Poderes criticam absolvição de Pazuello
Críticas vão de ex-aliados de Bolsonaro a rivas políticos do presidente, que veem risco de crise com Forças Armadas
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

A decisão do Exército
de livrar o general da ativa
Eduardo Pazuello de punição por ter participado
de um ato político ao lado
de Jair Bolsonaro foi alvo
de críticas tanto no meio
militar como em diferentes Poderes, de ex-aliados
do presidente a rivais políticos cotados para disputar o Planalto em 2022.
Sob pressão de Bolsonaro,
o comandante do Exército, general Paulo Sérgio
Nogueira de Oliveira,
arquivou na quinta-feira (3) o processo aberto
para apurar transgressão
disciplinar por parte de
Pazuello após a atuação
dele no ato do último dia
23 no Rio de Janeiro.
O caso provocou cisão
no próprio governo. O
vice-presidente da República, general Hamilton
Mourão, havia declarado,
dias após o ato no Rio,
que uma eventual punição de Pazuello teria
por objetivo “evitar que a
anarquia se instaure dentro das Forças Armadas”.
“Cada um tem que permanecer dentro da linha
que as Forças Armadas
têm que adotar. As Forças Armadas são apartidárias, não têm partido.
O partido das Forças Armadas é o Brasil”, completou Mourão.

Nesta quinta (3), após
o desfecho do processo,
Mourão disse afirmou
à reportagem que, por
“questão de disciplina intelectual”, não irá
comentar a decisão do
Exército de não punir
Pazuello, ex-ministro da
Saúde. “Não irei comentar por uma questão de
disciplina
intelectual,
pois como general da
reserva também sou subordinado ao Comandante do Exército brasileiro”, afirmou Mourão,
ao ser questionado sobre
a decisão.
Ex-aliados do atual
governo manifestaram
publicamente suas discordâncias. O general da
reserva Carlos Alberto
dos Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro, disse que a decisão do Exército foi uma “vergonha”.
“É uma desmoralização
para todos nós”, afirmou
nas redes sociais.
“Houve um ataque
frontal à disciplina e à
hierarquia,
princípios
fundamentais à profissão
militar. Mais um movimento coerente com a
conduta do presidente
da República e com seu
projeto pessoal de poder. A cada dia ele avança
mais um passo na erosão
das instituições”, escreveu Santos Cruz.
A deputada federal
Joice Hasselmann (PSL-

Arquivo / TodoDia Imagem

-SP), antes um dos principais nomes do bolsonarismo, afirmou que
estamos no “caminho
para o chavismo”.
“O desembarque do general Pujol foi um alerta
muito importante. Hoje
estamos assistindo à politização escancarada do
Exército, que tomou uma
decisão política e rasgou
o regulamento quando
deixou de punir um general transgressor. Estamos no caminho para
o chavismo”, publicou a
deputada.
PRECEDENTE
Presidenciáveis também qualificaram como
grave e precedente perigoso a isenção dada ao
ex-ministro da Saúde.
Em suas redes sociais,
Ciro Gomes (PDT) escreveu que a participação de
Pazuello no ato do Rio foi
afrontosa. “O regulamento disciplinar do Exército
é muito claro: nenhum
militar da ativa pode participar de ato desta natureza. O ato de Pazuello
foi igualmente claro no
que teve de afrontoso e
politicamente desavergonhado”, disse.
“Militar não faz política, não sobe em palanque no regime republicano. Ao render-se às
pressões de um presidente inconformado com a
ordem constitucional, o

POLÊMICA | Ex-ministro e militar Eduardo Pazuello esteve em ato político com Bolsonaro

Alto-Comando preferiu
se preservar a preservar
o Exército. A nação e o
futuro governo saberão
preservar o Exército e
o regime”, completou o
presidenciável.
João Amoêdo, pré-candidato pelo Novo,
juntou-se às críticas ao
Exército.
“Instituições
fortes são as bases do
Estado de Direito. O Comandante do Exército,
ao não punir Pazuello
exemplarmente,
abre
um precedente perigoso e assim enfraquece a
instituição”, afirmou nas
redes sociais.

PEC ganha força no Congresso
Parlamentares que
integram partidos de
oposição e de centro,
como MDB e PL, iniciaram
mobilização
nesta sexta-feira (3)
para impulsionar a PEC
(proposta de emenda à
Constiuição) da deputada Perpétua Almeida
(PCdoB-AC), que tem o
objetivo de impedir que
militares da ativa ocupem cargos políticos
em governos.

A articulação ocorre
após o Exército livrar
Eduardo Pazuello de
sanções por ter participado de ato político ao
lado de Jair Bolsonaro.
A proposta prevê
que o militar da ativa
que tiver menos de 10
anos de serviço “deverá
afastar-se da atividade” para exercer cargo
civil na administração
pública, enmtre outras
restrições.
| FP

FALTA DE ÁGUA

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

ONS prevê reservatórios ‘quase vazios’

PGR pede arquivamento de
ação contra bolsonaristas

Os reservatórios de ao
menos oito usinas hidrelétricas nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste
podem estar praticamente vazios até novembro,
segundo um alerta feito
pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), por meio de uma
nota técnica. A previsão
é que ocorra a chamada
“perda do controle hidráulico”, o que implicaria em restrições ao atendimento energético nos
subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste.
“Considerando-se
as
previsões de afluência
[entrada de água] obtidas com a chuva de 2020,
prevê-se a perda do controle hidráulico de reservatórios da bacia do rio
Paraná no segundo semestre de 2021”, afirma
o documento. A nota diz,
ainda, que os principais
reservatórios da bacia do
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ÁGUA | Previsão de níveis críticos para o 2º semestre

rio Paraná devem chegar
ao fim do período seco
em níveis de armazenamento considerados críticos. O documento foi
enviado ao Ministério de
Minas e Energia e para a
ANA (Agência Nacional
de Águas e Saneamento).
Pelo relatório, os reservatórios de Furnas, Itumbiara, São Simão, Nova
Ponte e Emborcação
devem esgotar seus vo-

lumes úteis antes do fim
do período seco. Já os de
Mascarenha de Moraes,
Marimbondo e Água Vermelha devem terminar o
período seco com nível
bem crítico de armazenamento.
Os diretores da entidade recomendam flexibilizações para impedir que
os reservatórios fiquem
totalmente vazios e que
isso afete o fornecimento

de energia. A falta de chuvas é tida como crítica na
região da bacia do rio Paraná, que concentra usinas hidrelétricas importantes, como Jupiá, Ilha
Solteira e Porto Primavera. Na última terça-feira
(1°), a ANA acatou um pedido para declarar emergência hídrica na bacia do
Paraná. Com a medida, é
permitida a limitação de
volumes de captação de
água nos rios.
SITUAÇÃO DELICADA
No fim de maio, o CMSE
(Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico)
se reuniu para avaliar a situação do sistema e concluiu que ela é delicada.
Dados do ONS apontam
que o volume de chuvas em maio se manteve abaixo do normal e a
entrada no período seco
também liga um sinal de
alerta.
| FOLHAPRESS

A PGR (Procuradoria-Geral da República)
pediu ao STF (Supremo
Tribunal Federal) o arquivamento das investigações de parlamentares
bolsonaristas que eram
alvo do inquérito dos atos
antidemocráticos.
O caso apurava o envolvimento de 11 deputados
na organização de movimentos de apoiadores do
presidente Jair Bolsonaro
que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo e a volta do regime
militar. A Procuradoria
também encaminhou à
primeira instância casos
envolvendo pessoas que
não têm foro especial.
Segundo a manifestação enviada pela PGR à
corte, a Polícia Federal
não conseguiu encontrar
provas da participação
dos parlamentares envol-

vidos nos supostos crimes
e, por isso, a apuração
deve ser encerrada.
Agora, cabe ao relator,
ministro Alexandre de
Moraes, analisar a solicitação da PGR. A jurisprudência atual da corte
prevê que, quando a Procuradoria pede o arquivamento, a manifestação
deve ser seguida pelo STF.
Nada impede, no entanto,
o magistrado de adotar
outra posição.
A manifestação é assinada pelo vice-procurador-geral da República,
Humberto Jacques. O
pedido de abertura do
inquérito foi feito em
abril do ano passado pela
PGR, poucos dias depois
de Bolsonaro participar
de manifestações de seus
aliados em frente ao Exército, em Brasília.
| FOLHAPRESS
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PANDEMIA

Anvisa aprova importação e
uso da Covaxin e Sputnik V
Vacinas poderão ser aplicadas no Brasil em caráter excepcional e temporário
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), aprovou nesta
sexta-feira (04) a importação e o uso das vacinas
Covaxin e Sputnik V no
Brasil. “Destaco que fica
autorizada a importação
excepcional e temporária
do seguinte quantitativo,
correspondente a doses
para imunização de 1%
da população nacional,
dentro do cronograma
enviado pelo Ministério
da Saúde: 4 milhões de
doses”, disse Alex Machado Campos, diretor da
agência.
Composto por cinco diretores, a maioria
do colegiado da Anvisa
aprovou o imunizante
russo, mas os três pareceres técnicos, que deveriam ser apresentados
ainda ontem, deverão
fazer ressalvas.
Há cerca de duas semanas, mais documentos
sobre a Sputnik V foram
entregues pela União
Química, representante
no Brasil, e pelo Fundo
Soberano Russo, responsável por disponibilizar o
imunizante.
Ao defender a rejeição
do pedido de importação há mais de um mês,
o presidente da Anvisa,
Antônio Barra Torres,
chegou a afirmar que a
agência “nunca teve apego às questões burocráticas” e que, “sem a inspeção que avalia as boas
práticas de fabricação
dos insumos vacinais,
não é possível atestar as
reais condições de fabri-

cação do produto”.
Um primeiro pedido
de importação e uso da
Sputnik V foi negado pelos diretores em 26 de
abril. Pouco depois, os
governadores do Consórcio Nordeste encaminharam à Anvisa um pedido
de reavaliação sobre a
vacina russa, anexando
o relatório da Federação
Russa ao Ministério da
Saúde para sanar dúvidas sobre o imunizante.
A Covaxin enfrenta menos restrições, mas, em
um primeiro momento
também não atendeu
a todos os critérios da
área de Medicamentos
da Anvisa, já que o órgão
não aprovou a qualidade
do laboratório produtor,
o Bharat Biotech, após
uma inspeção.
EXCEPCIONAL
Os diretores dispostos
a votar a favor avaliam
que os pedidos de autorização para importação
e distribuição podem ser
aceitos, em caráter excepcional e temporário,
desde que sejam explicitadas algumas condições, que ainda estão em
discussão. Pelo menos
20 milhões de doses da
vacina indiana são previstas em um acordo de
aquisição com o governo
federal.
Até o momento, a Anvisa já concedeu registro
definitivo às vacinas comercializadas pela Pfizer e pela Fiocruz. Já os
imunizantes CoronaVac,
Janssen e Covishield receberam apenas a autorização para o uso emergencial.
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Ex-governador Pezão é condenado a 98
anos e 11 meses de prisão na Lava Jato
Ex-governador do Rio de Janeiro (2014-2018),
Luiz Fernando Pezão foi condenado nesta sextafeira (4) a 98 anos e 11 meses de prisão pelo juiz
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Essa
foi a primeira sentença penal condenatória contra
ele no âmbito da Operação Lava Jato.
Bretas considerou o ex-governador culpado dos
crimes de corrupção ativa e passiva, organização
criminosa e lavagem de dinheiro. Ele poderá
recorrer e deve responder em liberdade até que
a ação transite em julgado. Por essa acusação,
ele chegou a ser preso preventivamente em
novembro de 2018, mas cerca de um ano depois
o STJ revogou a prisão preventiva. Segundo
delação, Pezão seria beneficiário de uma mesada
de R$ 150 mil durante a gestão Cabral.

DOSE | A vacina russa Sputnik V foi liberada no Brasil

País registra mais 1.184 mortes
O Brasil registrou
1.184 mortes pela Covid-19 e 40.852 novos
casos da doença nesta
sexta-feira (4) de feriado prolongado de
Corpus Christi. Assim,
o país chega a 470.968
óbitos e a 16.841.954
pessoas
infectadas
pelo coronavírus desde
o início da pandemia,
no ano passado.
Nas últimas 24h, o
estado de São Paulo
registrou um número abaixo da média de
mortes que vinha sendo verificada. Segundo
o governo estadual, a
redução se dá por falta de atualização, por
parte do Ministério da

Saúde, nas ferramentas relacionadas aos
sistemas de notificação
de casos leves, graves e
óbitos. “A integralidade dos números pode
estar impactada pela
falta de atualização do
API (Interface de Programação de Aplicativos, na tradução da
sigla em inglês) e pelo
feriado prolongado de
Corpus Christi”, disse
a gestão paulista em
nota.
É comum que em
finais de semana e
feriados os números
diminuam por causa
dos plantões nas secretarias de Saúde estaduais.
| FP

Brasil receberá 3 mi de doses da Janssen em junho
O Ministério da Saúde fechou acordo com a
Janssen para a aquisição
de 38 milhões de doses
da vacina da empresa,
com previsão de entrega de 16,9 milhões de
doses entre julho e setembro e 21,1 milhões
de outubro a dezembro.
Questionada sobre a declaração do ministro, a
pasta confirmou que se
trata de uma antecipação da primeira entrega
do contrato.
Procurada, a Janssen

GIRO
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MAIS VACINA

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse
nesta sexta-feira (04) que
o Brasil conseguiu antecipar junto à Janssen, farmacêutica da Johnson &
Johnson, o envio ao país
de 3 milhões de doses do
imunizante desenvolvido pela empresa contra
a Covid-19. “Fechamos
com a Janssen para trazer
mais 3 milhões de doses
que serão aplicadas agora no mês de junho”, disse Queiroga em entrevista ao programa CB.Poder.
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não tinha uma posição
de imediato sobre a declaração de Queiroga.
A vacina da Janssen, que
é aplicada em dose única ao contrário das demais utilizadas no país
contra a Covid-19, foi
aprovada em março pela
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso no país.
Até o momento o Brasil
conta com três vacinas
disponíveis para imunizar a população contra a
Covid-19: Oxford/Astra-

Zeneca, CoronaVac, da
chinesa Sinovac, e Pfizer.
O Brasil vacinou até o
momento 47,6 milhões
de pessoas com a primeira dose, o equivalente a 22,6% da população, mas somente 22,7
milhões (10,8%) com as
duas doses. | FOLHAPRESS

47,6
MILHÕES DE PESSOAS
FORAM VACINADAS
COM A 1ª DOSE NO PAÍS

CONDENADO | O ex-governador Luiz Fernando Pezão

Bolsa tem melhor semana desde março e
fecha acima de 130 mil pontos pela 1ª vez
O Ibovespa teve sua melhor semana desde
março, acumulando valorização de 3,64% até esta
sexta-feira (4) e ultrapassando os 130 mil pontos
pela primeira vez. Nesta sessão, o índice fechou
em alta de 0,40%, a 130.125,78 pontos, novo
recorde nominal (sem contar a inflação). Segundo
cálculos de Einar Rivero da Economatica, o
recorde real é de 2008, quando o Ibovespa foi a
73,5 mil pontos, equivalentes a 150 mil pontos
hoje. Na máxima do dia, chegou a 130.137,29
pontos, batendo também o recorde intradiário,
ou seja, da pontuação durante o pregão. O viés
positivo também reverberou no real, e o dólar
fechou em queda de 0,94%, a R$ 5,0360, menor
nível desde 10 de junho de 2020, quando estava
cotado abaixo de R$ 5 pela última vez, a R$ 4,935.
Desde a máxima de R$ 5,79 atingida neste ano, a
moeda americana recua cerca de 13% ante o real.

Dono de prédio que desabou no Rio
admite que construção era irregular
O dono do edifício que desabou em Rio das Pedras,
na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quintafeira (3), afirmou em depoimento à 16ª DP (Barra
da Tijuca) que o imóvel foi construído sem a
contratação de profissionais especializados.
Genivan Gomes Macedo também admitiu que
a construção era irregular e que não possui a
escritura do imóvel, apenas o documento de
posse. Macedo é pai de Nathan Gomes, 30, e avô
de Maitê, 2, que morreram no desabamento. Aos
policiais, disse que está “extremamente abalado”
com o ocorrido. Macedo também afirmou que
estudou apenas até o terceiro ano do ensino
fundamental. As investigações do caso continuam.
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MÚSICA

Zélia Duncan diz
que novo álbum é
fruto do sofrimento

Reprodução Facebook

Com 15 músicas inéditas, disco foi gravado durante a
quarentena e à distância, a partir de sua casa em SP
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A cantora carioca Zélia Duncan, 56, decidiu
transformar em música as
dúvidas e dores do isolamento social imposto pela
pandemia da Covid-19.
O resultado é o álbum
“Pelespírito”, lançado dia
21 de maio em todas as
plataformas digitais, para
comemorar os 40 anos de
carreira da artista.
“Após um ano e pouco,
temos experiência com
esse sofrimento. Só que
ele está virando música,
livro, quadro, coreografia,
peça teatral. E é isso que
nós, artistas, temos que
produzir e inventar todo
dia. No meu caso, isso virou muitas coisas e uma
delas é esse álbum, absolutamente especial para
mim”.
Com 15 músicas inéditas, o disco foi totalmente gravado durante a
quarentena e à distância.
Zélia compôs e gravou no
seu computador, na casa
onde mora desde o ano
passado com a namorada,

em São Paulo. O poeta e
produtor pernambucano
Juliano Holanda, parceiro
nas composições, estava
no Recife.
A cantora diz que o
maior desafio na produção do disco foi “resolver gravar a própria voz”.
Ela conta que usou um
“laptop velhinho”, uma
interface de áudio e um
microfone para a captação, sempre em contato
virtual com o parceiro Juliano Holanda e Webster
Santos, que assina a produção musical.
“[Gravar em casa] é
uma coisa que eu nunca
tinha feito. A maior parte das coisas, eu não sei
fazer, mas eu consigo me
gravar hoje, consigo até
regravar uma coisa ou
outra, consigo fazer um
vocal. Falei [brincando]
para os meninos que é um
perigo porque eu aprendi
a gravar e agora eu estou
adorando”.
A artista revela que ouviu pela primeira vez as
músicas muitos meses
depois, em um estúdio,
quando o álbum estava fi-

cando pronto e chorou de
emoção com o resultado.
Ela tinha combinado com
a gravadora Universal
que, se alguma voz estivesse tecnicamente ruim,
regravaria, mas nenhuma
foi refeita.
A música “Pelespírito”,
que dá nome ao disco, é
um neologismo da junção
das palavras pele e espírito. A cantora diz que a letra foi feita de uma vez, de
“sopetão’’, e tenta descrever exatamente como ela
estava se sentindo “nestes
tempos de vazio, de peso
e desejo de ficar leve”. Ela
afirma que nunca mais
vai conseguir separar as
duas palavras e que isso
criou uma identidade
para o disco.
“Escrevi a letra e quando fui passar para o computador tive vontade de
juntar as palavras, não
compus com elas coladas.
Mas quando juntei, escrevi para o meu parceiro
Juliano, imediatamente, e
falei: ‘acho que o trabalho
vai se chamar Pelespírito’.
Ficamos muito tocados,
é uma música extrema-

RECLUSA | Cantora carioca decidiu transformar em canções as dúvidas e dores atuais

Você é uma rainha, por mais que
te botem para baixo, você é a rainha da
sua vida
ZÉLIA DUNCAN
cantora

mente emocional, o disco
é todo emocional”.
Para a namorada, a diretora de arte Flávia Soares, a cantora escreveu
“Nossas Coisinhas” e diz
que precisava agradecer à companheira que
cuida dela e está sempre
ao seu lado. “Essa é uma
faixa em que eu toco violão sozinha. Os meninos
acharam que a melhor
tradução para ela era essa.
Ela emociona as pessoas,
é muito amorosa. A gente
ama essa música”.

A faixa “Você Rainha” a
cantora compôs para as
mulheres que sofrem violência doméstica, àquelas
que morreram e para as
que ainda estão trancadas
em casa com seus algozes
na pandemia. Ela diz que
se descobriu militante e
ativista quando começou
a ler mais sobre o assunto.
“Você começa a descobrir que perto de você
tem várias pessoas, amigas, conhecidas, que
passam por isso, sofrem
violência física e algumas

morrem mesmo. Você vê
o índice [de violência doméstica] do Brasil e fica
tão envergonhado. Eu,
como mulher, fico tão
envergonhada”.
“O que essa música diz
no final das contas é que
você é uma rainha, por
mais que te botem para
baixo, você é a rainha da
sua vida, você tem que
tomar as rédeas como der
e saber que não está só,
pedir ajuda quando possível”, completa a cantora.
A turnê do novo disco e
de celebração dos 40 anos
de carreira, no entanto,
vai ter que ficar para depois da pandemia. “Estou
muito feliz de estar comemorando com coisas
novas e tentando suprir o
que na verdade nunca vai
ser suprido, que é a falta
do público. É como se eu
tivesse alimentado o nosso reencontro, eu não sei
o dia que vai ser”.

MERCADO EDITORIAL

Na pandemia, livrarias virtuais crescem 84%
WALTER PORTO
FOLHAPRESS

O mercado editorial
teve uma queda de 13%
no seu faturamento total
em 2020 na comparação
com o ano anterior, mostra a pesquisa Produção e
Vendas do Setor Editorial
Brasileiro que acaba de
ser divulgada.
O número leva em conta as vendas para o mercado e para o governo,
em valores ajustados pela
inflação. Quando se olha
apenas para as vendas ao
mercado, a queda foi de
10%.
Os dados da tradicional pesquisa —realizada
pela Nielsen em parceria
com a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato
Nacional dos Editores de
Livros— consolidam o
forte impacto que a pan-

demia do coronavírus
teve sobre um setor que
estava até então em recuperação após sucessivas
crises de redes como Saraiva e Cultura.
O levantamento também mostra que a participação das livrarias
virtuais cresceu 84% no
faturamento das editoras
no ano da pandemia, enquanto as lojas físicas tiveram uma queda de 32%.
Se a receita das vendas
por comércio online era
de R$ 502 milhões em
2019, ele saltou para R$
923 milhões no ano passado, quando as livrarias
tiveram que fechar por
causa da quarentena.
“O varejo online se preparou e capturou boa parte do mercado, não só o do
livro”, diz Marcos Pereira,
presidente do sindicato.
“Essa concentração leva a

Unsplash

GANGORRA | Segmento em geral teve queda de 13%

negociações mais difíceis,
mas tenho observado um
investimento grande também na abertura de novas
lojas. Todas as vezes que o
comércio consegue abrir,
há um crescimento nas
vendas das livrarias. O
online vai capturar parte

grande do mercado, mas
nossa preocupação é criar
um ecossistema saudável,
em que a livraria física
também seja valorizada.”
“Isso é algo que veio
para ficar, e as livrarias
vão aprender também a
lidar com as vendas vir-

tuais”, aponta Vitor Tavares, da Câmara Brasileira
do Livro.
O faturamento total
no ano foi de R$ 5,2 bilhões, com 354 milhões de
exemplares vendidos —
uma redução de 18% em
relação ao ano anterior.
A venda de livros didáticos teve uma redução
de 15%. O setor com melhor desempenho foi o de
obras gerais —livros de
ficção, não ficção e autoajuda—, com alta de 3,8%
em vendas ao mercado.
Em contraste com os didáticos, comenta Mariana
Bueno, pesquisadora da
Nielsen, esse são os “livros
que a gente compra porque quer, porque gosta
de ler”. “Temos que olhar
para esses indicadores
que são de fato positivos.”
Entre os recortes, o setor com pior resultado foi

o de religiosos, com recuo
de 18% nas vendas, muito
afetado pela redução da
abordagem porta a porta.
A queda no número de
lançamentos também foi
significativa, com 17,4%
menos novidades que no
ano anterior, apesar de
todos os números de produção de livros terem decaído —a tiragem de livros
impressos, como um todo,
teve um recuo de 20%.
O resultado tem um
ruído com o balanço da
pesquisa Painel do Varejo
de Livros, que monitora a
receita pelo lado dos canais de comércio e retrata
uma situação mais favorável para o setor. Bueno,
da Nielsen, aponta que
“são pesquisas que conversam, mas não batem
diretamente, porque uma
olha o varejo e outra olha
a indústria”.

CULTURA
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LANÇAMENTO

Livro ajuda leigos a
compreenderem a
história da redenção
‘O enredo da salvação’ permite ampla análise da Bíblia
e propõe nova perspectiva para enxergar os enredos
Divulgação/Mundo Cristão

DA REDAÇÃO		
SÃO PAULO

Uma obra que propõe
ajustar as lentes através
das quais a humanidade enxerga todas as coisas. Esta é a proposta de
O enredo da salvação:
Presença divina, vocação humana e redenção
cósmica,
lançamento
da Editora Mundo Cristão, escrito pelo teólogo,
pastor e comunicador
Bernardo Cho, PhD em
Linguagem, Literatura e
Teologia pela Universidade de Edimburgo, na
Escócia. A intenção do
autor é ampliar a compreensão das pessoas sobre a vida, a fé e o papel
que exercem no mundo.
Para o autor, reduzir
a experiência religiosa
a um mero carimbo no
passaporte para o céu
desvia o foco do fato de
que o interesse de Deus
não se resume apenas ao
indivíduo, mas abrange
toda a criação.
Com o intuito de ajudar o leitor a superar essa
tendência, O enredo da
salvação analisa todo o
desenrolar da narrativa bíblica, de Gênesis a
Apocalipse, e relembra o

TV Tudo
Nova temporada

O SBT grava neste sábado e domingo pilotos da
nova temporada do “Bake
Off” com as participações
de Nadja Haddad, Beca
Milano e Olivier Anquier.
Na verdade, pilotos quase valendo. Ainda não tem
data de estreia.

É ele

Em “Verdades Secretas 2”, do Walcyr Carrasco, com
gravações em curso e direção de Amora Mautner, um dos
destaques será, sem dúvida, o personagem do Gabriel
Braga Nunes.
Vilão da história. Não por acaso a escolha deste ator,
sempre com trabalhos muito bons.

E outra

Zezé Polessa, no ar em “Império”, também está no
elenco de “Verdades Secretas 2”.
A sua personagem, com importância na trama, será
uma das novidades desta segunda temporada da série.
Estevam Avellar

E outra

O formato “Bake Off
Brasil - Cereja do Bolo”,
que já teve Ticiana Villas
Boas na apresentação,
passará para o comando
de Dony de Nuccio.
Um trabalho que ele vai
desenvolver após concluir
as gravações do “Te Devo
Essa! Brasil”.
CHAO | Perspectiva inovadora das Escrituras Sagradas

grande arcabouço bíblico que dá sentido à realidade e que tem a ver com
cada cristão, por meio de
um modo de viver que
extrapola a individualidade, se manifesta na
sociedade e que impacta
positivamente o mundo.
Dividido em quatro
partes de cinco capítulos cada, o livro cobre os
principais episódios da
história da salvação nas
Escrituras. Na primeira parte, Cho examina a
criação, a queda, o chamado de Abraão, o êxodo
e a formação de Israel.
Na segunda, faz um
breve panorama da história de Israel, do Sinai

ao cativeiro babilônico. Na penúltima parte,
percorre o ministério de
Jesus, examinando sua
missão em continuidade com a narrativa de
seu povo, sua identidade messiânica e o significado da ressurreição.
Por fim, na quarta parte,
trata da missão da Igreja
pelo poder da presença
divina.
Em O enredo da salvação, Cho oferece uma
perspectiva
inovadora
das Escrituras, permitindo o entendimento acerca da salvação em Cristo
e, consequentemente, do
valor da vida humana e
da criação.

Streaming

O Disney+ anunciou que
a série brasileira “Tudo
igual... SQN” será disponibilizada em 2022. A nova
série é protagonizada por
Gabriella Saraivah e baseada no romance infanto-juvenil “Na porta ao
lado”, de Luly Trigo.
Também no elenco Ana
Jeckel, Duda Matte, Clara Buarque, Guilhermina
Libanio, Guthierry Sotero,
Ronald Sotto, Daniel Botelho, Kiko Pissolato e Miá
Mello. Tem dez episódios
de 30 minutos e conta
com direção geral de Juliana Vonlanten.

Tie-break

BandSports e SporTV,
desde a última segunda-feira, estão mostrando o
torneio de Roland Garros,
que vai até o próximo dia
23. Menos de uma semana depois, 28, as duas
também farão transmissão de Wimbledon.

Improcedente

Sobre notícias que circularam por aí, falando que
a Globo já estaria preparando outra reprise para a
faixa das 18h, a assessoria
do canal, em contato com
a coluna, não confirma.
“Depois de ‘A Vida da
Gente’ vem ‘Nos Tempos
do Imperador’”, informa
oficialmente a Globo.

Assim, assim

De oficial ainda não
tem nada fechado para a
Jovem Pan passar a operar
no canal 32 UHF, antigas
Ideal e Loading.

Gabriel Braga Nunes

Porém, alguns movimentos internos podem
ser observados. Já existem estudos, por exemplo, para a mudanças de
alguns funcionários e programas da sede da Paulista para o Sumaré, onde
fica a TV.

Por outra

Algumas
vantagens,
diante desta possibilidade, são justificadas pela
alta direção da Jovem
Pan.
A estrutura, no Sumaré,
é muito mais conveniente
para uma emissora de televisão. Os seus estúdios
têm pé direito alto, o que é
bom para melhor iluminação, e as suas instalações,
no geral, são muito mais
convenientes.

Bate – Rebate
· Miguel Falabella está
totalmente envolvido nos
trabalhos de duas séries
para o Disney+.
· Segundo nota do site
TV Pop, após 26 anos de
trabalho, a repórter Tatiana Nascimento deixa o
jornalismo da Globo.
· Recuperada da Covid,
Bárbara Bruno não voltará
a gravar “Gênesis”...

· ... As suas cenas, antes
da doença, já foram suficientes.
· Toda e qualquer modificação na grade da Globo
nos finais de semana, só
para o ano que vem...
· ... Há o entendimento
que as decisões só devem
ser tomadas depois de muitas pesquisas e estudos...
· ... Natural que isso tem
muito a ver com Luciano
Huck...
· ... A sua saída dos sábados para os domingos,
mas que só acontecerá em
março ou abril de 2022.
· Sophia Abrahão já está
aparecendo em cenas de
“Salve-se Quem Puder”,
da Globo...
· ... É a Júlia, uma advogada.

C´est fini
A Globo também retomou os trabalhos da série “Segunda Chamada”,
protagonizada por Debora
Bloch e Paulo Gorgulho e,
entre as participações especiais, Moacyr Franco.
As gravações ficaram
interrompidas por mais de
um ano por causa da pandemia.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Os desentendimentos existem para ser
esclarecidos, e não para
alimentarem desavenças e humores
tórridos. Não havendo disposição
para o esclarecimento, melhor será
que todo mundo pegue seu próprio
caminho. Adeus!

LEÃO | 22/7 a 22/8
Está tudo bastante estranho, mas não há muito
a fazer para esclarecer,
inclusive porque neste momento você
correria o risco de ver seus esforços
se tornarem tiros saindo pela culatra.
Melhor permanecer na quietude.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Se as coisas não obedecem aos seus anseios,
daria para esperar uma próxima
oportunidade e tentar de novo. Porém,
quem diz que a alma tem essa presença de espírito toda para esperar? Às
vezes ela é brutal, quer tudo já.

TOURO | 21/4 a 20/5
Todo mundo é sujeito a
enganos, porque no meio
dos sonhos há também
fantasias, que não têm nem pé nem
cabeça, mas que a alma considera visões premonitórias nas quais valeria a
pena apostar. Só que não! O que fazer?

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Nesse jogo confuso
em que as pessoas se
envolvem, discutindo
para ver quem está com a razão, geralmente a razão, a que todos desejam,
se perde imediatamente, e até antes
de a discussão começar. O silêncio
é melhor.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Os ânimos precisam se
acalmar e todo mundo
recuperar a razão, porque, mesmo que
nas discussões todas as pessoas
queiram ter a razão, o resultado é que
ninguém fica com ela. Mas, o que isso
importaria, não é?

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Fazer confusões pode
ser divertido, desde que
o cenário seja amigável,
porque em cenários hostis as confusões que você fizer transformarão sua
presença em alvo de agressividade.
Saiba andar por bons cenários.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Procure evitar lutar
contra o tempo, porque
não há nada a fazer a
respeito, a não ser entender os ciclos
envolvidos em cada situação da qual
você espera resultados. Enquanto
isso, a ansiedade finge que pode ser
mais.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Tenha em mente que não
é suficiente sua alma
ser tomada pela força
dos quereres e se lançar à aventura
de os realizar. Se assim fosse, a vida
seria um paraíso para todos. Além dos
quereres, há as circunstâncias.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Quando a paciência acaba, não há nada a fazer,
ela acaba acabando.
Resta contabilizar os danos e perdas
que as atitudes posteriores trarão,
como resultado de não optar pela
contenção da impaciência.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Quando o desejo arde
no ventre, a mente para
de pensar e só resta um movimento
instintivo que atropela toda a razão
disponível. Raramente isso resulta em
algo interessante, mas como deter
esse destino? Como?

PEIXES | 20/2 a 20/3
Nem tudo que você teima em fazer daria bons
resultados, nem mesmo
o prazer que com tanta ansiedade
você busca. Porém, quando a teimosia
toma conta da alma, nada poderia ser
dito ou feito para mudar o destino.

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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FORA DO COMANDO

São Paulo joga hoje sem Crespo
Técnico teve sintomas de gripe e foi afastado por precaução; time enfrenta o Atlético-GO, às 19h, em Goiânia
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O São Paulo enfrenta o
Atlético-GO neste sábado (5), às 19h, no estádio
Olímpico, em Goiânia
(GO), pela segunda rodada
do Campeonato Brasileiro.
O time não terá o técnico
Hernan Crespo no comando, pois ele teve sintomas
de gripe e foi afastado da
viagem por precaução.
Além de Crespo, o São
Paulo terá três desfalques
no time principal por lesão: o lateral Daniel Alves, o volante Liziero e o
armador Benítez. Outros
problemas na escalação
são o zagueiro Arboleda,
afastado por indisciplina,
e o meio-campista Liziero,
que está servindo a seleção brasileira olímpica.
Em relação ao time que
empatou sem gols com o

Fluminense na estreia, a
novidade deve ser a presença de Luciano em lugar
de Igor Gomes.
O São Paulo vai em busca da primeira vitória no
Brasileirão e também de
ofuscar um momento de
instabilidade. Depois do
título paulista sobre o Palmeiras, o Tricolor parou no
empate com o Fluminense
e perdeu em sua estreia na
Copa do Brasil.
Do outro lado, o Atlético-GO viveu uma semana
de euforia, que apagou
o desempenho ruim no
Campeonato
Estadual
e na Copa Sul-Americana. O time rubro-negro
estreou no Brasileirao
com vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena e repetiu a dose
diante do mesmo adversário na Copa do Brasil na
quarta-feira (2).

Rubens Chiri

FORA DO BANCO | Além do técnico Crespo (foto), o São Paulo não contará com Daniel Alves, Liziero e Benítez

NA VILA BELMIRO

Santos busca a reação
contra Ceará após fiasco
O Santos enfrenta o
Ceará neste sábado (5),
às 21h, na Vila Belmiro,
pela segunda rodada do
Campeonato Brasileiro.
O time paulista precisa se recuperar depois
do fiasco apresentado
na estreia, quando foi
facilmente batido pelo
Bahia por 3 a 0.
Na ocasião, o Santos
fez um primeiro tempo
equilibrado e até criou
chances para marcar.
Mas na etapa final, levou três gols em sete
minutos e aumentou os
problemas no futebol
do clube. Na temporada 2021, o Alvinegro
foi eliminado precocemente do Campeonato
Paulista e da Copa Libertadores da América.
DEU MORAL
O duelo contra o Bahia, porém, não foi o último do Santos. O time
dirigido por Fernando
Diniz vem de uma vitória sobre o Cianorte,
fora de casa, por 2 a 0.
Se o triunfo não foi contra um time de primeiro escalão, pelo menos
deu moral aos jogadores para a sequência de
uma difícil temporada
que vem pela frente.
Para encarar o Ceará,
Diniz não poderá contar com o atacante Lu-

Ivan Storti/Santos FC

MARCOS GUILHERME | Deve substituir Lucas Braga

cas Braga, contundido.
Em seu lugar, deve entrar Marcos Guilherme,
recém-contratado
do
Internacional. O treinador tem outras dúvidas
na escalação. O goleiro
John e o zagueiro Luiz
Felipe, que foram titulares na Copa do Brasil,
podem seguir no time.
Dessa forma, João Paulo e Kaiky ficarão como
opção na reserva.
BOA ESTREIA
O Ceará, por sua vez,
fez uma boa estreia no
Brasileirão. A equipe dirigida por Guto Ferreira
ganhou do Grêmio por

3 a 2, com um gol marcado nos acréscimos.
O problema para o
time é a agenda apertada, já que enfrentou
o arquirrival Fortaleza
na quarta-feira passada
(2) pela terceira fase da
Copa do Brasil - empate por 1 a 1. Depois de
encarar o Santos, viaja
de volta para a capital
cearense, onde acontecerá o jogo de volta do
confronto.
O árbitro da partida
Jean Pierre Gonçalves
Lima, do Rio Grande do
Sul. O jogo será transmisitido pelo Premire.
| FOLHAPRESS

PALMEIRAS

Abel Ferreira pretende
dar chance a Deyverson
Deyverson é um nome
que sempre mexe com a
torcida do Palmeiras. De
volta após o fim do empréstimo ao Alavés (ESP),
o centroavante deve ganhar novas chances no
time alviverde sob comando do português Abel
Ferreira.
O treinador, que já pediu reforços para a posição, conversou com
os capitães do time para
“perceber o caráter do homem no seio de grupo” e
teve uma resposta positiva sobre o centroavante
de 30 anos.
O português, porém,
não escondeu que a chance a Deyverson passa
também pelo momento
financeiro vivido pelo
clube, que impossibilitou
o Palmeiras de atender a
pedidos de reforços feitos
por Abel.
“Tenho uma relação
fantástica com o presidente e com diretor desportivo, somos verdadeiros
uns com os outros. Neste
momento temos que fazer contenção [de despesas]. Temos que colocar
a parte financeira acima
da parte esportiva. Desde
que cheguei, esta equipe
tem tido uma valorização
muito grande do plantel
em valor de mercado. É
um clube que tem pre-

Ricardo Moreira / Divulgação

DEYVERSON | Jogadores falaram bem do centroavante

sente e futuro. Deyverson
vem dentro dessa linha. É
um jogador do clube e já
foi muito feliz aqui. Deve
estar a ver como a equipe
joga, e o grupo vai receber
bem, já falei com alguns
dos nossos capitães para
perceber o caráter do homem no seio do grupo. O
treinador dá recurso aos
jogadores e eles que fazem acontecer”, afirmou
em entrevista coletiva.
Deyverson esteve no
Palmeiras entre 2017 e
2019, conquistando o
Brasileirão de 2018. Foram 100 jogos com a camisa do Verdão e 24 gols
marcados. Desde então,
o centroavante passou

por Getafe (ESP) e Alavés
(ESP) por empréstimo,
mas somou somente 36
partidas e fez apenas dois
gols.
COPA DO BRASIL
O Palmeiras venceu o
CRB por 1 a 0 na noite
desta quinta-feira (3), no
estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de ida
da terceira fase da Copa
do Brasil. Willian marcou
o gol que definiu o placar.
Com o resultado, o Palmeiras joga pelo empate
na segunda partida. Uma
derrota simples, por um
gol de diferença, leva a
partida para os pênaltis .
| FOLHAPRESS

ESPORTES
CORINTHIANS

Perto de sair, Ramiro
é a opção preferida

Volante deverá se apresentar em julho do Al Wasl, dos Emirados Árabes
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O volante Ramiro está
com os dias contados
no Corinthians. Embora
esteja apalavrado com
o Al Wasl, dos Emirados
Árabes Unidos, para se
apresentar no começo
do mês de julho, o meio-campista segue nos
planos da comissão técnica do recém-chegado Sylvinho. O jogador
é visto como um nome
importante no elenco e
não será liberado com
antecipação.
Nos dois primeiros
jogos de Sylvinho no
Corinthians, Ramiro foi
escalado como titular e
ficou em campo em 174
dos 180 minutos possíveis nos confrontos com
o Atlético-GO. Na primeira vez, atuou aberto
pelo lado direito e, no
meio desta semana, esteve centralizado, ajudando na marcação e na
saída de bola.
A preferência por Ramiro foi explicada pelo
treinador do Corinthians, que deixou claro
que não abrirá mão de
usar qualquer jogador
que tenha vínculo em
vigência com o clube do
Parque São Jorge.
“É um atleta que tem
contrato com o clube.

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

Amanhã (06/06)
11h – Fluminense x Cuiabá

GIRO POR AI

Entorse no joelho tira Jade
Barbosa das Olimpíadas
Jade Barbosa está fora dos Jogos Olímpicos de
Tóquio. A ginasta brasileira teve uma grave lesão
no joelho esquerdo, o que foi confirmado na
manhã desta sexta-feira (4). A atleta sofreu uma
entorse durante os treinos de quinta-feira para o
Pan-Americano de Ginástica, que teve início hoje,
no Rio de Janeiro. Jade iniciará agora o tratamento
para recuperação. Em 2019, ela sofreu outra grave
lesão no joelho direito, tirando sua chance de
disputar as Olimpíadas, anteriormente prevista
para julho de 2020. O adiamento do torneio por
causa da epidemia de Covid-19 lhe deu uma nova
chance de disputa, um sonho que se desfez.

JADE BARBOSA | Sofreu lesão no joelho em treino

Raulzinho pede dispensa e
Marquinhos se aposenta

RAMIRO | O meio-campista segue nos planos da comissão técnica de Sylvinho

Todo atleta que tem
contrato com o clube
e eu entenda que tenha condição de jogar
eu não vou desprezar
jamais. Vai jogar. É um
atleta que eu vou continuar usando enquanto eu tiver ele por aqui.
Enquanto tiver contrato
vai continuar jogando”,
cravou Sylvinho.
Ao fim deste mês, ou-

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

tros dois nomes do atual
elenco também devem
deixar o Corinthians e
abrir espaço na folha
salarial do elenco profissional, possibilitando,
desta forma, a contratação de alguns poucos
reforços para o segundo
semestre.
O zagueiro Jemerson
está próximo do fim de
seu vínculo com o clube

do Parque São Jorge e,
como está machucado,
talvez nem jogue mais
pelo Alvinegro. O meia
Otero também vê seu
contrato chegando ao
fim. O jogador está com
a seleção venezuelana
para os jogos das Eliminatórias da Copa do
Mundo de 2022 e possivelmente será convocado para a Copa América.

O técnico Aleksandar Petrovic comemorou cedo
demais não ter recebido mais nenhum pedido
de dispensa da seleção brasileira masculina de
basquete. Oito horas após uma postagem do
treinador no Twitter, Raulzinho anunciou que
não vai ao Pré-Olímpico por razões pessoais e,
logo em seguida, Marquinhos revelou que está se
aposentando da seleção. “Desde o início conversei
bastante com o coach, precisava ter algumas
certezas antes de fazer parte do time e, agora a
pouco, conversamos sobre a minha decisão. É hora
de descansar um pouco depois de uma temporada
muito puxada, estar com a família, continuar me
cuidando, já que ainda vivemos uma pandemia e
recuperar meu corpo”, postou Marquinhos.

Divulgação

SÉRIE B
SG
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-3

• 2ª RODADA
Hoje (05/06)
19h – Atlético-GO x São Paulo
21h – Santos x Ceará
21h – Bragantino x Bahia

Abelardo Mendes Jr/Rede do Esporte

Abelardo Mendes Jr/Rede do Esporte

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
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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

Ponte pega o Vasco
na estreia de Kleina
A Ponte enfrenta o
Vasco da Gama neste
domingo (6), às 16h30,
em busca de sua primeira vitória na Série B
do Campeonato Brasileiro. A partida marca a
estreia do técnico Gilson Kleina, que retorna
ao comando do time de
Campinas, onde já teve
outras passagens. O jogo
será no Estádio Moisés
Lucarelli, em Campinas.
A Ponte foi derrotada
por 2 a 1 pelo Brusque,
no último domingo (31),
na primeira rodada da
Série B. “Quando a Ponte entra em qualquer
competição, somos cobrados para fazer o melhor, levar às conquistas
dentro do campeonato,
e claro que na Série B

Diego Almeida/PontePress

MARQUINHOS | Se aposentou da seleção brasileira

LeBron tem eliminação
inédita em playoffs da NBA
VOLTA | Kleina fala ao time

é buscar o acesso. Mas
peço para a gente viver o
processo agora. Se esse
processo já encaixar no
próximo jogo, melhor.
Se puder fazer futebol de
resultado, muito bom.
Se puder ter resultado e
desempenho, fica mais
fácil de poder evoluir”,
afirmou Kleina.
| DA REDAÇÃO

A derrota do Los Angeles Lakers na madrugada
desta sexta-feira (4, horário de Brasília) para
o Phoenix Suns resultou em uma eliminação
inédita para LeBron James. O astro da franquia
foi eliminado pela primeira vez em uma rodada
inicial dos playoffs da NBA, a liga de basquete
dos EUA. O camisa 23 já havia disputado
o mata-mata em 14 temporadas, sempre
avançado, pelo menos, até a segunda rodada.
Depois de um início promissor, em que venceu
duas das três primeiras partidas, o Los Angeles
Lakers não conseguiu segurar o Phoenix Suns.
Liderados por Devin Booker e Chris Paul, a
equipe venceu três jogos consecutivos e fechou
a série em 4 vitórias a 2.

ESPORTES
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ELIMINATÓRIAS

Brasil derrota Equador por 2 a 0
Em clima de crise de proporções históricas, em colisão com a CBF, seleção mantém 100% de aproveitamento
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

À sombra de uma crise de proporções históricas, a seleção brasileira
venceu o Equador nesta
sexta-feira (4), por 2 a 0,
em Porto Alegre, e manteve o 100% de aproveitamento em seu quinto
jogo nas Eliminatórias
para a Copa do Mundo
de 2022 – Richarlison e
Neymar fizeram os gols.
Foi a primeira partida da equipe canarinho
desde o anúncio de que
o Brasil será sede da
Copa América e em meio
a uma acusação de assédio sexual e moral contra o presidente da CBF,
Rogério Cabloco.
Tite conseguiu fazer o
que prometera na quinta-feira (3), quando ele
afirmou que seus jogadores estariam focados

no confronto com os
equatorianos
mesmo
diante da insatisfação
dos atletas com o comando da entidade máxima do futebol brasileiro pela realização do
torneio entre seleções
no país.
Foi, ainda, uma prova
de lealdade ao treinador
diante dos rumores de
que ele poderia ser demitido por ele supostamente não defender os
interesses da CBF, que
é a favor da realização
da Copa América. Todos
os atletas o abraçaram
após o gol de Richarlison – instantes antes
de a bola rolar, Cabloco
cumprimentou o técnico já no campo.
Horas antes da partida,
o cartola se viu diante de
uma denúncia feita por
uma funcionária da CBF,
que o acusa de assédio

moral e sexual (leia texto
abaixo).
Na véspera da partida,
o presidente da confederação entrou em rota
de colisão com o elenco comandado por Tite.
Durante a reunião na
qual pediam explicações
sobre a transferência da
Copa América, o cartola
teria tratado os atletas
como se fossem subordinados da instituição,
o que causou irritação
ainda maior.
O técnico da seleção
afirmou que, após o
jogo com o Paraguai, na
próxima terça-feira (8),
em Assunção, vai tornar
público sua posição a
respeito da realização do
torneio de seleções sul-americanas no Brasil.
Nesta sexta, coube a
Richarlison abrir o placar após assistência de
Neymar, aos 20 da etapa

COPA AMÉRICA

Lucas Figueiredo / CBF

GOL | Jogadores comemoram após Neymar marcar de pênalti na vitória por 2 a 0

final. Aos 49, foi a vez de
o camisa 10 marcar, após
um pênalti sofrido por
Gabriel Jesus.
O atacante errou uma
primeira tentativa, mas

o goleiro se adiantou e o
árbitro mandou cobrar
novamente.
Essa foi a primeira vez
que Neymar esteve em
campo após a divulga-

ção de que a Nike rompeu o contrato com ele
em meio a uma acusação de ataque sexual feita por uma funcionária
da empresa.

CRISE

Reunião com chefe da CBF Funcionária denuncia
insufla revolta na seleção Caboclo por assédio sexual
Lucas Figueiredo/CBF

CLIMA QUENTE | Jogadores estão indignados com a realização do torneio no Brasil

Quando o presidente
da CBF (Confederação
Brasileira de Futebol),
Rogério Caboclo, se reuniu com os jogadores
da seleção brasileira, foi
avisado antes do encontro sobre a indignação
do elenco, mas imaginou
que conseguiria contornar. Tornou-a pior.
A conversa aconteceu
às vésperas do embarque da delegação para
Porto Alegre, na última
quarta-feira (2).
A reportagem ouviu
que a maneira de conversar de Caboclo, que
tratou os atletas como
se fossem subordinados
da instituição, causou
irritação ainda maior. A
queixa se tornou uma
disputa de proporções
históricas na seleção.

Os jogadores não se
queixam apenas da realização da Copa América
no Brasil durante a pandemia de Covid-19.
Reclamam que não
houve diálogo com o
elenco sobre a mudança
de país. Aproveitaram
para se queixar também
de terem de disputar do
torneio um ano antes da
Copa do Mundo, após
uma temporada exaustiva e colada a partidas das
Eliminatórias. Jogos que
eles consideram muito
mais importantes do que
a Copa América.
URGÊNCIA
Na próxima terça-feira
(8), a seleção brasileira a
Assunção para enfrentar
o Paraguai pela Eliminatórias da Copa Mundo. A

Copa América está programada para iniciar no
próximo dia 13, quando
a seleção joga contra a
Venezuela, em Brasília.
Da lista apresentada
por Tite para esses dois
jogos das Eliminatórias,
21 nomes atuam no futebol europeu.
Caboclo explicou que a
mudança de país aconteceu em caráter de urgência e não houve tempo
para avisar quase ninguém. O cartola se irritou
também por Tite e Juninho Paulista, coordenador da seleção, não terem
conseguido desmantelar
a revolta. Tite nem tentou. Pediu apenas que
todos se concentrassem
nas partidas das Eliminatórias.
| FOLHAPRESS

Uma funcionária da
CBF apresentou nesta
sexta-feira (4) denúncia
contra o presidente da
entidade, Rogério Caboclo. Ela o acusa de assédio
moral e sexual, e os relatos foram feitos à Comissão de Ética e Diretoria de
Governança e Conformidade da instituição.
O cartola sofre pressão
de dirigentes de federação para se afastar do
cargo. A colaboradora,
que trabalha como cerimonialista, detalhou os
constrangimentos causados pelo mandatário.
Segundo
depoimento
dela, publicado pelo GloboEsporte.com, o cartola
estava sob a influência
de álcool em todos os
episódios.
De acordo com a denunciante, os abusos teriam começado em abril
do ano passado. Ela afirma que alguns constrangimentos aconteceram
diante de diretores da
CBF. Em um deles, Caboclo teria tentado forçá-la
a comer um biscoito de
cachorro e a chamado de
“cadela”. Em outra ocasião, teria perguntado se
ela se masturbava.
Caboclo, de acordo
com a entidade, teria inventado relacionamentos
amorosos dela com outras pessoas da confede-

Lucas FigueiredoCBF

CABOCLO | Sofre pressão para renunciar à presidência

ração. A comissão de ética pode recomendar que
a denúncia seja enviada
às autoridades policiais e
judiciais. Esportivamente, ele pode ser banido do
futebol.
Há denúncia de comportamento impróprio do
dirigente, agora detalhado
pela vítima como assédio
moral e sexual, estourou
há mais de um mês. Dirigentes de federações disseram que a funcionária
tinha várias provas das
atitudes do mandatário,
inclusive fotos íntimas enviadas por ele.
Presidentes de entidades estaduais afirmaram
também que a situação
de Caboclo pode se tornar insustentável e que

o momento não poderia
ser pior politicamente
para o cartola, que tenta
desmantelar uma revolta
de jogadores que pode
levar ao boicote da Copa
América.
Ela foi contratada pela
CBF em 2012, na administração de José Maria
Marin e foi levada ao departamento de cerimonial pelo seu sucessor,
Marco Polo Del Nero.
A CBF e Caboclo não se
manifestaram até o momento sobre a denúncia.
Integrantes da diretoria
da CBF e dirigentes de
federações estaduais tentam convencer Rogério
Caboclo a renunciar à
presidência da entidade.

| FOLHAPRESS
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Vitória Gabriela Picolo

Valdemir Picolo, Luís Gustavo Picolo, Carlos Daniel Picolo, Rafaella Padella,
Gabriela Padella, Lurdes Brazilino, Mercedes Brazilino, Claudicir Brazilino,
José Carlos Tonetto, Fabiane Tonetto, Miguel Tonetto e Cecília Tonetto

Solidariedade em

Família

Eles se reuniram pela segunda vez mas a
primeira vez também foi sucesso! Desta vez a
arrecadação aconteceu na Rua Nathalina Lemma, no Jardim Maria Helena. Alimentos não-perecíveis, além de leite, óleo e arroz, foram os
ítens escolhidos para trocar solidariedade por
chopp! Sim, um ato de cidadania e em troca um
delicioso chopp artesanal em formato “grolwer”. O growler é um recipiente – ou um garrafão – feito de vidro, cerâmica ou alumínio, com
um fechamento em rosca ou presilha, próprio
para armazenar cervejas servidas na pressão,
também chamadas de “on tap”. O “pedágio”
ficou movimentado e nem a chuvinha e nem o
frio espantaram os participantes de trazerem
as suas contribuições solidárias. Tudo isso foi
organizado pela Família “Brazilino-Picolo”,
envolvendo todos os corações e todas as mãos
de seus integrantes. Neste projeto participaram
duas equipes distintas: “Bruta do Malte” e “Donas Entre Linhas”. Mas sobre essas duas instituições falaremos numa próxima oportunidade
pois eu sei que os projetos humanitários deles
não param por aqui! Parabéns à esta família tão
especial, sem esquecer de nenhum membro
dela! Hoje vemos as fotos de quem esteve por
lá e fotos de como foi o evento. Não deixem de
participar na próxima edição dele.

Vitória Gabriela Picolo, Mercedes
Brazilino e Claudicir Brazilino Picolo

Valdemir Picolo, Jó Queiroz,
Elvis Garcia e Claudicir Picolo

Carlos Daniele Picolo
e José Carlos Tonetto

