RMC terá mais
4 Poupatempo
Artur Nogueira, Jaguariúna,
Monte Mor e Paulínia estão
na lista anunciada por Doria
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05 Cidades

Julgamento do Padre Leandro
por abuso sexual começa hoje
Testemunhas e próprio acusado, que nega crimes, deverão ser ouvidos até quinta, sobre denúncia do MP, que
acusa ex-reitor da Basílica de Americana de molestar quatro menores quando era pároco em igreja de Araras P7
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Ministério
recusou vacina
da Pfizer por
50% do preço

Avanço de
fase depende
de melhoria
As cidades da área do DRS
7 (Departamento Regional
de Saúde) de Campinas, que
abrange 42 municípios, incluindo Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa
Bárbara d’Oeste e Sumaré,
apresentaram leve elevação
nos índices da pandemia de
Covid-19 na última semana e
precisam de redução nesses
números para se aproximar
de um avanço para a Fase
Laranja do Plano São Paulo
de retomada das atividades
– um pouco menos restritiva
que a fase atual.

08 Brasil + Mundo

Em crise fora
de campo,
Brasil joga hoje
Denúncia de assédio moral e sexual, afastamento de
presidente da CBF, governantes opinando sobre Tite
e os rumos da Copa América
no Brasil. Em meio ao noticiário pesado, e depois de decidir que vai disputar a Copa
América, a seleção brasileiras enfrenta o Paraguai, fora
de casa, às 21h30, pelas Eliminatórias.
15

Esportes

03 Cidades
NEM VAI DOER | Em cidades da região, como Santa Bárbara d’Oeste (foto) e Sumaré, começa
nesta quarta-feira (9) a terceira fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe comum (Influenza).
Depois de idosos, crianças de até 6 anos e professores, a partir de amanhã começarão a ser
vacinados portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente,
caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, das forças de segurança e
P3
salvamento, entre outros.

Divulgação

ETE prevista
para março
está no papel
Prevista para ser entregue
em março de 2021, a Estação de Tratamento de Esgoto
Tijuco Preto, em Sumaré, ainda nem começou. A construção foi anunciada em julho de
2019 e deveria elevar a capacidade de tratamento de
esgoto do município de 30%
para 65%, mas ainda permanece no papel e, para piorar, o
entorno da área acumula lixo
e entulho descartado.

SEM ESTAÇÃO | Terreno onde já deveria funcionar a ETE, em Sumaré, tem apenas a terraplanagem

04 Cidades
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Como prevenir ações trabalhistas

27°
14°
Pancadas de
chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,03%
R$ 5,037

Euro

+ 0,21%
R$ 6,140

Bovespa

+ 0,50%
130.776 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.378 | 05/06/2021

11 - 37 - 38 - 41 - 49 - 54

Quina
Concurso 5.583 | 07/06/2021

17 - 37 - 38 - 51 - 56

Federal
Concurso 5.568 | 05/06/2021

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

Bilhete
67634
97277
81373
46089
84241

FRASE DO DIA

FÁBIO HENRIQUE PEJON
SÓCIO DA GREVE PEJON
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

O sucesso em processos
trabalhistas precede de
ações que devem estar no
dia a dia da empresa e baseadas em quatro pilares:
integração, treinamentos,
fiscalização e organização.
A integração é o “pontapé inicial”, momento em
que se deve informar ao
colaborador desde a história da empresa, sua visão, missão e valores, bem
como o salário, benefícios, plano de carreira, as
atividades que exercerá
na função para a qual está
sendo contratado (relatório e atividades) e, por
fim, ministrados treinamentos com a entrega dos
equipamentos de segurança do trabalho (EPIs)
necessários.
Tanto o relatório de atividades quanto os treinamentos e EPIs devem,
obrigatoriamente,
ser
documentados e conter a
assinatura do colaborador
para atender a legislação,
além de evitar divergências e discussões futuras.
Especificadamente no
que se refere aos treinamentos de segurança, estes devem ser relativos a
questões pessoais como
risco de queda, escorrega-

mento e atropelamento,
bem como riscos em ferramentas e maquinários que
o colaborador irá utilizar,
como por exemplo, a possibilidade de corte, sucção
e prensa de membros.
E, para que se tornem
efetivas as orientações e os
treinamentos, é de suma
importância a fiscalização
frequente por parte do
empregador,
obrigação
imposta pela legislação.
Ou seja, não basta a realização de treinamentos e a
entrega de equipamentos

É de suma
importância a
fiscalização por parte
do empregador
de proteção, é necessário
que o empregador cobre
a aplicação e a utilização,
inclusive com a realização
de reciclagens periódicas.
Igualmente, é necessário que se realize, também de forma periódica,
a verificação dos demais
documentos, como por
exemplo, dos controles
de jornada, que constatam se o colaborador está
registrando corretamente
os horários de trabalho,
usufruindo o intervalo mínimo para descanso, para
refeição e o entre jornadas.
Na hipótese de o funcionário não observar os
procedimentos,
como
utilização de EPIs e registro correto da jornada de
trabalho, o empregador

deve aplicar as penalidades previstas na legislação. O empregado pode
ser advertido, suspenso e
até mesmo demitido com
justa causa, observando a
gradação, proporcionalidade e gravidade, sendo
estes os meios de prova
mais eficazes que o empregador tem para comprovar o seu dever fiscalizatório.
Mas nada disso servirá
se não houver organização, ou seja, a reunião e
arquivamento dos documentos de modo que se
possa ter o controle, além
da disponibilização e
comprovação de tudo que
o foi e está em aplicação
no momento.
Em virtude de inúmeras particularidades e legislações aplicáveis, que
dependem da categoria
profissional, função, atividades e ambiente de
trabalho,
aconselha-se
buscar ajuda de profissionais especializados, principalmente das áreas de
recursos humanos (RH) e
de segurança do trabalho
(engenheiro o técnico de
segurança do trabalho).
São esses profissionais
que possuem competência técnica para melhor
confecção e aplicação
dos documentos e treinamentos, sempre com a
supervisão de um advogado, o qual, por sua vez,
detém o conhecimento
das legislações e saberá
identificar as vulnerabilidades que eventualmente
poderão existir no processo trabalhista.

IMAGEM DO DIA
Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

Eu sou
inocente e vou
provar isso. E
não há dúvida
nenhuma de
que voltarei

Educação financeira se prova
essencial para superar crise

LARISSA BRIOSO
EDUCADORA FINANCEIRA
DA MOBILLS

O ano de 2020 trouxe
inúmeros prejuízos financeiros para grande
parte da população e,
em 2021, a crise sanitária
continuou também refletindo prejuízos no bolso
dos brasileiros. De acordo com o Serasa, hoje no
Brasil são mais de 62 milhões de inadimplentes,
sendo que metade desses
estão com a renda inteira
comprometida, e esse
“superendividamento”
acaba fazendo com que
as pessoas fiquem com
o “nome sujo”. Em paralelo, a pesquisa Pnad
Contínua, do IBGE, divulgada em abril revelou
outro cenário alarmante,
mostrando que 14,4 milhões de brasileiros estão
desempregados. Ou seja,
o cenário econômico e
a realidade financeira
complicada
provaram
que cuidar das finanças
pessoais é essencial para
contornar situações imprevisíveis em relação ao
dinheiro.
No Brasil, conversar
sobre dinheiro e ensinar
educação financeira para
as crianças não é algo
comum. O que acontece é que os adultos têm
que aprender na prática
e, na maioria das vezes,
da pior forma possível.
Essa escassez de ensinamentos sobre educação
financeira ainda é muito
presente e somado a isso
está o baixo salário que
grande parte da população brasileira recebe. Em
comparação com outros
países mais desenvolvidos, essa diferença salarial é enorme.
Se todos os brasileiros
que perderam o emprego

ROGÉRIO CABOCLO

FALECIMENTOS

Presidente da CBF, afastado
por acusação de assédio
contra funcionária da entidade

Santa Bárbara d’Oeste
Anderson Ferreira

HOMENAGEM COM MÚSICA | Integrante da Orquestra Sinfônica Municipal de

Campinas durante concerto em comemoração aos 80 anos da PUC-Campinas.
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ou que tiveram a redução da renda durante a
pandemia tivessem uma
reserva de emergência,
provavelmente o número de pessoas passando
fome não seria tão grande quanto o que estamos
enfrentando. Porém, essa
realidade ainda é muito
distante da maioria da
população.
Quando falamos de
comportamentos e decisões financeiras, estamos ao mesmo tempo
falando de ações baseadas não só na parte racional, mas também no
emocional de cada um. E
todas essas questões que
os brasileiros enfrentam
levam o nosso inconsciente a acreditar em
crenças limitantes.
Como por exemplo, de
que nunca será possível
ter sua casa própria ou
quitar as dívidas, e em
casos mais extremos, até
a ideia de que o dinheiro não nos traz felicidade. Esses pensamentos,
na grande maioria das
vezes, geram aversão a
querer saber mais sobre
dinheiro e sobre como
lidar da melhor maneira
com as finanças pessoais.
Nós já sabemos que,
mesmo após a contenção da doença que enfrentamos nesta pandemia, ainda vão restar
muitas sequelas financeiras e a recuperação da
economia no Brasil pode
ser muito lenta. Para
reverter essa situação,
enxergo que a melhor
solução atualmente para
os brasileiros é investir
em educação financeira
de base.
Eu acredito que ensinar sobre educação
financeira seja um dever também do Estado
e podemos comparar
com outros países que
aplicam essa disciplina
o resultado em como as
pessoas lidam melhor
com as finanças. Porém,
enquanto essa realidade
é distante, podemos fazer a nossa parte.
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PANDEMIA

Região precisa reduzir
índices de Covid para
avançar no Plano SP

REGIÃO METROPOLITANA
Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

Números da região de Campinas apresentam pequena
elevação e ainda estão altos para evolução de fase
LEON BOTÃO
AMERICANA

As cidades da área do
DRS 7 (Departamento
Regional de Saúde) de
Campinas, que abrange
42 municípios, incluindo Americana, Hortolândia, Nova Odessa,
Santa Bárbara d’Oeste
e Sumaré, apresentaram leve elevação nos
índices da pandemia de
Covid-19 na última semana e precisam de redução nesses números
para se aproximar de
um avanço para a Fase
Laranja do Plano São
Paulo de retomada das
atividades – um pouco
menos restritiva que a
fase atual.
A nova reclassificação
do Centro de Contingência do Coronavírus
em São Paulo está marcada para o dia 14, na
próxima segunda-feira

e, para sair da atual Fase
de Transição e avançar
para uma etapa menos
restritiva, a região precisa ver as mortes e a taxa
de ocupação dos hospitais diminuírem.
Na semana passada,
a taxa de ocupação das
UTIs era de 76,5% e nesta

Cidades no entorno
de Campinas
ultrapassam marca
de 10.500 mortos
segunda chegou a 77,6%.
Para avançar no Plano
SP, esse número deve estar abaixo dos 75%.
Outro dado também
levado em consideração
pelo estado é o de transmissão do novo coronavírus.
Na segunda-feira pas-

sada, a região tinha índice de 410 novos casos de
Covid-19 para cada 100
mil pessoas nos 14 dias
anteriores. Ontem, eram
413.
A região registrou 258
mortes por Covid-19 ao
longo da última semana,
chegando a 10.558 óbitos
causados pela doença
desde o início da pandemia, em março de 2020.
O número – registrado
em sete dias – é bastante superior a todo o mês
de maio do ano passado, quando 177 pessoas
morreram.
Os números são da
Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise
de Dados).

77,6%
É A TAXA MÉDIA DE
OCUPAÇÃO DE LEITOS
DE UTI NA REGIÃO

FISCALIZAÇÃO | Barreira sanitária no último final de semana em Campinas

Barreiras sanitárias podem ser
repetidas em outras datas
O feriado prolongado
foi marcado pelas “barreiras sanitárias” realizadas pelas prefeituras da
RMC (Região Metropolitana de Campinas) contra o avanço da Covid-19.
A Agemcamp (Agência
Metropolitana de Campinas), que atuou junto
aos prefeitos na adoção
da medida, avaliou positivamente o trabalho e não
descartou a adoção dele
mais vezes.
“Essa é uma medida
muito bem aceita pela
população, que teve ótimos resultados quando
realizada pela primeira
vez, entre o final de março e o início de abril. Nin-

guém pode ser impedido
de ir e vir, mas é possível,
com esse trabalho reforçar a conscientização da
população, a aferição da
temperatura e, como foi o
caso em algumas cidades,
até mesmo o teste para
saber se havia alguém
infectado no veículo. Os
nossos 20 prefeitos têm
feito tudo o que é possível no enfrentamento da
pandemia de Covid-19
e, havendo a necessidade, certamente novas
ações semelhantes a essa
serão desenvolvidas na
RMC”, disse o diretor da
Agemcamp, Bill Souza.
Em Hortolândia, por
exemplo, o balanço da

prefeitura foi de cerca de
300 abordagens de veículos com placas de outros
municípios, além da fiscalização de estabelecimentos comerciais para
evitar aglomerações.
Além das barreiras sanitárias, durante o feriado prolongado a Guarda
Municipal recebeu 1.063
ligações. Deste total, 91 denúncias foram feitas contra comércios com aglomerações e oito denúncias
de festas clandestinas. Segundo o setor de Fiscalização, 113 estabelecimentos
receberam orientação e
apenas um foi interditado,
outro recebeu auto de infração.
| LEON BOTÃO

PANDEMIA

SAÚDE

Região tem 54 óbitos
por Covid em sete dias

Vacinação contra gripe entra na 3ª fase

As cidades da região de
Americana somaram na
última semana 54 óbitos
causados pela Covid-19
– com destaque para Santa Bárbara d’Oeste, que
teve 24 confirmações ao
longo de sete dias, sendo
10 apenas nesta segunda-feira (7). O número é
semelhante ao registrado
em semanas anteriores, o
que mostra uma estabilidade nesse índice.
De acordo com dados
os boletins das prefeituras, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa
Bárbara d’Oeste e Sumaré
somam agora 2.613 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da
pandemia. Na segunda
passada, eram 2.559.
Nas últimas quatro semanas, a média semanal
de óbitos nessas cidades
ficou na casa das 59.
Com 569 mortes, Santa Bárbara se mantém
como a terceira cidade
com mais óbitos, mas se

aproximou bastante de
Americana, que somou
sete confirmações nesta
segunda e chegou a 579.
Sumaré somou sete
mortes na última semana, chegando a 776 confirmações. É o município
com o maior número
de vítimas fatais para a
doença. Hortolândia tem
526 mortes, enquanto
Nova Odessa soma 163.
LEITOS
De acordo com informações da Prefeitura de
Americana, a taxa de ocupação de leitos com respiradores nesta segunda era
de 80,82%, com 14 vagos,
todos eles no Hospital
Municipal Dr. Waldemar
Tebaldi, e de 100% entre
os leitos sem respiradores. São 76 ao todo. Os
números são uma média
entre os leitos do Hospital
Municipal, Hospital Unimed e São Francisco. O
São Lucas não disponibilizou os dados. | LEON BOTÃO

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

DA REDAÇÃO
REGIÃO

Cidades da região,
como Santa Bárbara
d’Oeste e Sumaré, iniciam nesta quarta-feira
(9) a terceira etapa da
Campanha de Vacinação
contra a Gripe.
A partir de amanhã,
entram na campanha
grupos de portadores
de doenças crônicas
não transmissíveis, pessoas com deficiência
permanente, caminhoneiros,
trabalhadores
de transporte coletivo
rodoviário, trabalhadores portuários, forças
de segurança e salvamento, forças armadas,
funcionários do sistema
prisional,
população
privada de liberdade e
adolescentes e jovens
sob medidas socioeducativas.
A imunização já ocorre
para idosos (60 anos ou
mais), professores das
redes pública e particular de ensino, crianças

SANTA BÁRBARA | Vacinação contra gripe nas 12 UBS

na faixa etária de 6 meses
até 5 anos, 11 meses e 29
dias, gestantes e puérperas (que deram à luz num
período de até 45 dias) e
profissionais da Saúde.
Em Santa Bárbara, até
ontem foram aplicadas
20.057 doses da vacina,

totalizando 30,7% de cobertura vacinal, segundo balanço da Vigilância
Epidemiológica.
As doses seguem disponíveis em 12 UBSs
(Unidades Básicas de
Saúde), sem necessidade
de agendamento.

Em Sumaré, onde os
novos grupos também
serão inseridos a partir
de amanhã, a vacinação
ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h,
em todas as unidades de
Saúde (exceto nos “covidários”, que atendem
exclusivamente a casos
suspeitos ou confirmados de Covid-19: USFs
Veccon, Bordon II, Florely, Matão, Ypiranga).
O secretário de Saúde
de Sumaré, Rafael Virginelli, destaca a importância da imunização
contra a Influenza.
“Mesmo nesse momento de pandemia do
coronavírus, é fundamental que a população proteja-se do vírus
H1N1 e, a melhor forma,
é fazendo a vacinação. Os
sintomas respiratórios
das duas doenças são
semelhantes e, prevenindo a gripe, colaboramos
para que não haja uma
sobrecarga ainda maior
da rede de Saúde”, explicou Virginelli.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

EM BUSCA DE RECURSOS
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), foi recebido
nesta segunda(7) pelo superintendente do DAEE
(Departamento de Águas e Energia Elétrica), Francisco
Eduardo Loducca, na sede do órgão, em São Paulo. Em
seguida, Chico teve audiência com o secretário de Estado
da Habitação, Flavio Amary, para discutir parcerias
com o governo estadual na área habitacional. Segundo
divulgado pela prefeitura, “Chico busca novos investimentos para o abastecimento público de água, através
do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), com
o objetivo de viabilizar programas e ações na área de
recursos hídricos em Americana”.

Terça, 8 de Junho de 2021
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SUMARÉ

ETE prevista para mês de
março sequer foi iniciada
Estação de Tratamento de Esgoto segue no papel dois anos após anúncio
Divulgação

SÓ PLACA | O local onde era para estar funcionando a ETE Tijuco Preto está em estado de abandono em Sumaré

EM BUSCA DE RECURSOS (2)
Ainda segundo o governo municipal, o papo com Loducca em
Sampa integra “um calendário de ações para melhorar abastecimento de água em Americana, como a parceria técnica com a
Sanasa (de Campinas), o aumento da outorga para captação
de água e o programa de substituição de redes antigas por
nova tubulação”. “Sabemos que o abastecimento público é um
grande desafio em nossa cidade e estamos trabalhando em
diversas frentes para garantir água na torneira das famílias”,
declarou Chico. Também participaram do encontro em SP o secretário municipal de Habitação, Luiz da Rodaben, e a secretária
adjunta de Obras e Serviços Urbanos, Lígia Rodrigues, responsável pela regularização fundiária de núcleos habitacionais.

LIMPANDO A ÁREA
Enquanto o pai estava em São Paulo, Franco Sardelli, chefe
de Gabinete de Chico Sardelli – que o Ministério Público tenta
afastar do cargo, por nepotismo – recebeu nesta segunda
o vereador Lucas Leoncine (PSDB). Um dos assuntos do
encontro, segundo a assessoria parlamentar do vereador, foi o
problema recorrente dos terrenos abandonados pela cidade.
Na conversa com Franco, o vereador disse ter apresentado algumas propostas e também ter ouvido do chefe de Gabinete
as necessidades do Executivo no caso.

LIMPANDO A ÁREA (2)
Coincidentemente, ou não, poucas horas após Leoncine tornar
público seu encontro com Franco Sardelli ontem para tratar
dos terrenos abandonados, a prefeitura divulgou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) “está alertando
os responsáveis por imóveis no município, para que estes
mantenham os locais limpos, livres de mato e entulhos, evitando assim o acúmulo de sujeira e a proliferação de animais
peçonhentos, escorpiões, mosquitos da dengue e demais pragas urbanas que podem afetar a saúde da população”. Ainda
segundo o comunicado, a “Unidade de Serviços Urbanos
(USU), setor responsável pela fiscalização, vem realizando vistorias constantes nos diversos bairros da cidade e notificando
os proprietários dos imóveis para que providenciem a limpeza
e manutenção destes”.

LDO
A Câmara de Sumaré
deve votar hoje, em primeira discussão, o projeto
de Lei nº 125/2021, do
prefeito Luiz Dalben (Cidadania), que define as
diretrizes orçamentárias
para o exercício financeiro
de 2022, a chamada
“LDO”.

LDO (2)
Para 2022, a LDO prevê R$
951.690.800,00 para o orçamento municipal. A peça
deve ser votada em dois
turnos pelos vereadores,
com intervalo mínimo de
uma sessão. A reunião, que
terá início a partir das 15h,
pode ser assistida no canal
da Câmara no YouTube.

LEON BOTÃO
SUMARÉ

Prevista para ser entregue em março de 2021,
a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Tijuco
Preto, em Sumaré, ainda
nem começou.
A construção foi anunciada em julho de 2019 e
deveria elevar a capacidade de tratamento de
esgoto do município de
30% para 65%, mas ainda
permanece no papel e,
enquanto isso, o entorno
da área da obra acumula
lixo e entulho descartado
irregularmente.
De acordo com a BRK
Ambiental,
concessionária responsável pelo
saneamento da cidade e
pela obra, a estação será
implantada em um terreno de 20 mil metros quadrados no bairro Residencial Parque Pavan, região
do Matão. O projeto prevê

Senai oferece
cursos em SBO
O Senai “Alvares Romi”,
de Santa Bárbara d’Oeste,
tem inscrições abertas
para diversos cursos
gratuitos. As vagas são
para a área de confecção,
automação, elétrica,
informática e aplicativo
para celular e integram o
Programa “Empreenda
Rápido”, do Sebrae, com
o objetivo de capacitar
novos empreendedores.
Para se inscrever basta
ter 18 anos ou mais e ter
completado a 6ª série
ou 7º ano do Ensino
Fundamental. As vagas são
limitadas. Os interessados
podem se inscrever no
link https://forms.office.
com/r/0fvi2REA9S.

que a ETE seja responsável por tratar 230 litros de
esgoto por segundo, possibilitando a elevação do
índice de tratamento de
efluentes da cidade.
A ETE deve atender 52
bairros das regiões do
Matão e de Área Cura.
São cerca de 115 mil
pessoas beneficiadas, e
também a natureza, já
que Ribeirão Quilombo
não receberá mais este
esgoto gerado sem tratamento.
A melhoria, no entanto,
está travada.
Conforme divulgado
em julho de 2019 pela
BRK, a terraplanagem do
terreno teve início naquele mês e seria concluída em outubro de 2019,
prazo previsto para o
início da segunda etapa,
que seriam as obras civis
e de montagem hidromecânica em que serão
construídos os tanques

em concreto armado, as
edificações e a instalação
dos equipamentos e tubulações.
Essa etapa ainda não
começou e, depois dela,
são previstas outras
duas: instalação da infraestrutura elétrica e de
comando automatizado
e a fase de acabamentos
e testes dos equipamentos, tubulações e estruturas para que seja iniciada
a operação.
O atraso na obra foi
trazido à tona nesta segunda pelo vereador e
presidente da Câmara,
Willian Souza (PT), que
divulgou fotos da situação do terreno.
O espaço está murado
e com cerca de proteção,
mas o entorno apresenta
acúmulo de lixo e entulho descartados irregularmente.
Dentro da área, é possível constatar que apenas

a terraplanagem foi feita
e que a obra prevista para
começar em outubro de
2019 ainda não começou.
Em nota enviada nesta
segunda, a BRK Ambiental confirmou que apenas
a terraplanagem foi feita e
disse que “se prepara para
o início da construção da
estação, o que ocorrerá
em paralelo à implantação das redes de coleta de
esgoto responsáveis por
levar o efluente para tratamento na nova ETE”.
A empresa disse ainda
que “está em tratativas
com a administração municipal para liberação das
áreas para a implantação
dessas redes” e que “tão
logo isso ocorra, as obras
serão iniciadas”.
A reportagem questionou a Prefeitura de
Sumaré sobre essas tratativas, mas não houve
resposta até o fechamento desta edição.

NA GUARDA MUNICIPAL

Americana terá espaço para
mulheres vítimas de violência
A Prefeitura de Americana anunciará nesta
terça-feira (8) a criação
da IDMAS (Inspetoria de
Defesa da Mulher e Ações
Sociais), um espaço dedicado a mulheres vítimas
de violência doméstica,
que vai funcionar dentro
da sede da Gama (Guarda
Municipal de Americana), na Avenida Bandeirantes. A novidade será
detalhada em entrevista
coletiva marcada para as
10h desta terça.
Conforme informações
da prefeitura, o IDMAS é

um centro de acolhimento com mais de 40 metros
quadrados voltado para
mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas em situação de rua.
A ideia é que o local sirva
de apoio a essas pessoas
em situação de vulnerabilidade e perigo.
A criação desse espaço estava prevista, com
outro nome, no Plano
de Governo do prefeito
Chico Sardelli (PV), que
tinha como uma das propostas de políticas públicas para as mulheres

a implantação de “atendimento especializado e
multidisciplinar na Unidade de Referência da
Mulher, para vítimas de
violência doméstica”.
Em abril, no lançamento da revista dos 100 dias
de governo, Chico voltou
a falar sobre essa medida, mas o batizando, na
ocasião, como “Centro de
Acolhimento da Patrulha
Maria da Penha”.
O funcionamento do
espaço será detalhado
nesta terça-feira.
| LEON BOTÃO
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SERVIÇOS

RMC vai ganhar mais
quatro unidades
do Poupatempo

Governo de SP / Divulgação

Artur Nogueira, Jaguariúna, Monte Mor e Paulínia estão
entre as cidades que receberão 20 novos postos
DA REDAÇÃO
REGIÃO

A RMC (Região Metropolitana de Campinas)
vai ganhar quatro novas
unidades do Poupatempo. As cidades de Artur
Nogueira,
Jaguariúna,
Monte Mor e Paulínia estão na lista de 20 novas
unidades do centro de
serviços a serem abertas em diversas regiões
do estado. O anúncio foi
feito nesta segunda-feira
(7) pelo governador João
Doria (PSDB).
Os 20 novos postos serão instalados em parceria com os municípios,
atendendo, ao todo, a
mais de 1,5 milhão de
pessoas. Além dos serviços do Detran.SP, os
postos oferecerão serviços do Instituto de Identificação (IIRGD), Ministério Público, Secretaria

Estadual da Educação e
prefeituras, entre outros.
O investimento do estado será de aproximadamente R$ 3,3 milhões.
O plano de expansão
foi anunciado em agosto
de 2020.
“Ao longo destes dois
anos e meio de gestão,
nós estamos entregando
mais 122 Poupatempos.
É a maior entrega de
Poupatempos da história
do Governo do Estado.
Até o final da nossa gestão serão 340 unidades.
Nós tínhamos 70, agora
temos 122 e serão 340
com um formato mais
digital, mais serviços,
menos espaço físico e
mais eficiência. É impressionante a qualidade
do serviço do Poupatempo, que é uma conquista
de diversos governos e
agora triplica de tamanho. É a multiplicação

de serviço competente”,
afirmou Doria.
“A digitalização e a integração dos serviços
públicos se reproduzem
nestas novas unidades
do Poupatempo que estamos instalando em
todo o estado, em parceria com as Prefeituras. A
gestão digital do Governo
de São Paulo aproxima o
cidadão à prestação de
serviços de qualidade”,
acrescentou o vice-governador e secretário de
Governo, Rodrigo Garcia.
Para passar a atender
municípios de menor
porte, as Ciretrans (Circunscrições Regionais de
Trânsito) serão transformadas em Poupatempo.
O atendimento será feito
no sistema Balcão Único,
que também pode contar
com serviços municipais.
“O novo modelo é
mais moderno, compac-

DORIA | Governador apresentou novas unidades do Poupatempo nesta segunda em SP

to e com foco no digital.
Como diversos serviços serão oferecidos no
mesmo local, o cidadão
ganha em agilidade, eficiência, comodidade e
autonomia sem perder o
alta padrão de qualidade
que é marca registrada do
Poupatempo, programa
que está cada vez mais
próximo da população”,
afirmou André Arruda,
Presidente da Prodesp,
empresa de tecnologia
do governo de São Paulo.
Com a expansão do
Poupatempo, sete unidades integradas ao órgão
estadual de trânsito já es-

tão em funcionamento,
sendo três delas na RMC:
Hortolândia, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré.
O deputado estadual
Dirceu Dalben, do PLde
Sumaré, participou nesta
segunda-feira da cerimônia de assinatura do convênio entre prefeituras e
o governo para a implantação dos novos postos
do Poupatempo.
“O Poupatempo sempre teve alto índice de
aprovação pela população e, desde o início do
nosso mandato, defendemos a descentralização desses serviços e a

expansão das unidades
para todo o território
paulista, principalmente na Região Metropolitana de Campinas, que
é a segunda maior do
nosso estado”, afirmou
o parlamentar. “Os serviços oferecidos, como
a emissão de RG, CNH
(Carteira Nacional de
Habilitação), Carteira
de Trabalho, licenciamento de veículos – em
um único local –, vão
aproximar o Poder Público dos cidadãos. Essa
é uma das premissas do
nosso mandato”, finalizou Dalben.

ANUNCIADO EM 2018

EDUCAÇÃO GRATUITA

Americana: Residencial fica no
Instituto Federal tem 40 vagas
para curso técnico em Hortolândia papel e preocupa cooperados
O Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo
(IFSP), no campus Hortolândia, está com inscrições abertas para 40 vagas no curso Técnico em
Fabricação
Mecânica,
na modalidade concomitante ou subsequente
(para quem curso o Ensino Médio em outra escola ou já concluiu).
A seleção dos candidatos será feita por meio
de análise de histórico
escolar.
Devido às condições
impostas pela pandemia da Covid-19, a seleção será toda online,
com prazo até o dia 22
de julho.
As inscrições devem
ser realizadas exclusivamente pelo site processoseletivo.ifsp.edu.br,
por meio do Edital 223.
SEM PROVAS
A seleção dos candidatos será feita por meio
de análise de histórico
escolar.

Os interessados devem informar as notas
ou conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática
obtidas no Ensino Fundamental.
Não há limite de idade
para estudar no IFSP.
Basta estar no 2º ou 3º
ano do Ensino Médio,

Neste ano, não
haverá provas e
seleção será por
análise do histórico

ou já ter terminado esse
nível de ensino, ou seja,
já ter o diploma do Ensino Médio.
Com exceção do curso
de Aquicultura oferecido pelo campus Caraguatatuba, todos os
demais cursos são presenciais.
Neste momento, as
aulas ocorrem de modo

remoto devido à pandemia.
Quando for permitida a retomada das aulas pelas autoridades
competentes, os cursos
voltam ao formato presencial.
O Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo
– IFSP – é uma autarquia
federal vinculada ao Ministério da Educação.
Está presente em 34
cidades do estado por
meio de 37 campus,
com objetivo de oferecer
educação profissional
e tecnológica em todos
os níveis, a fim de contribuir para a inserção
social, a formação integradora e a produção do
conhecimento.
Hoje, cerca de 60 mil
alunos estão matriculados nos cursos técnicos
presenciais e a distância,
nos cursos superiores,
nos cursos de pós-graduação e na Formação
Inicial e Continuada
(FIC).
| DA REDAÇÃO

O Residencial Estação
Central, anunciado em
meados de 2018 por meio
de uma parceria entre o
governo federal, o governo do estado e a prefeitura
de Americana, ainda não
saiu do papel. Com isso,
moradores beneficiados
da Cooperteto (Cooperativa Nacional de Habitação e Construção) estão
inseguros.
O conjunto habitacional,
de 64 apartamentos, faz
parte do programa “Casa
Paulista”, do governo João
Doria (PSDB), e é voltado
para pessoas inscritas na
Secretaria de Habitação de
Americana e que tenham
renda de até R$ 1,8 mil (faixa 1 do Programa “Minha
Casa, Minha Vida”).
A Agência Paulista de
Habitação Social – Casa
Paulista, é vinculada à Secretaria da Habitação do
estado, com a finalidade
de executar uma política
de fomento à oferta de habitação de interesse social.
O Residencial Estação
Central ficará no quadrilátero entre as ruas Dom

Divulgação

LOCAL | À espera da obra

Pedro, Rio Branco, Marechal Deodoro e Fernando
de Camargo, no Centro.
Para cada unidade do condomínio, o estado deve entrar com um apoio de R$
15 mil.
Segundo o ex-vereador
Marco Antonio Alves Jorge,
o Kim, que é cooperado e
fundador da Cooperteto, o
projeto foi contratado com
o governo federal e a entidade chegou a ser informada de que as obras seriam
iniciadas em novembro de
2019, o que não ocorreu.
“Houve, inclusive, reu-

niões técnicas com a Caixa, para programar o início
das obras. Infelizmente
o governo não autorizou
ainda o início das obras,
apresentando justificativas
a cada pedido de informações”, afirmou.
De acordo com Kim, no
último contato, o Ministério do Desenvolvimento
Regional, que substituiu o
Ministério das Cidades no
governo de Jair Bolsonaro
(sem partido), informou
que as obras dependem da
liberação do Ministério da
Fazenda, sendo, portanto,
uma questão financeira.
“O projeto continua em
pé. Esperamos que o governo cumpra o compromisso
contratado com a Cooperteto e seus cooperados”,
concluiu o ex-vereador.
A reportagem tentou
contato com o Ministério
do Desenvolvimento Regional e com a Secretaria
da Habitação do estado,
para saber o posicionamento sobre o assunto,
mas não houve resposta
até o fechamento desta
edição.
| HEITOR CARVALHO

CIDADES
DIA DOS NAMORADOS

Comércio de Sumaré terá
horário especial sábado
Lojas estarão abertas das 9h às 18h, informa Associação Comercial
Divulgação

DA REDAÇÃO
SUMARÉ

No próximo sábado (12),
Dia dos Namorados, o comércio de Sumaré funcionará em horário especial,
das 9h às 18h, para facilitar
as compras de última hora
e evitar aglomeração.
A expectativa da Acias
(Associação
Comercial,
Industrial e Agropecuária de Sumaré) é de que
as vendas cresçam até 3%
este ano, em comparação
com a mesma data no ano
passado. Roupas, sapatos,
perfumes, joias, bijuterias
e celulares estão entre os
presentes mais procurados.
O presidente da Acias,
Juarez Pereira da Silva,
afirma que apesar da flexibilização maior do funcionamento das atividades
comerciais neste ano, lojistas e consumidores devem
estar atentos às medidas
sanitárias para evitar a
transmissão da Covid-19.
“O comércio deve seguir
as regras para evitar aglomeração,
disponibilizar
álcool em gel para clientes,

Gama dispersa aglomeração
em bar no bairro Zanaga
Guardas municipais dispersaram uma aglomeração
de pessoas em frente a um bar na Avenida Cecília
Meirelles, no bairro Antônio Zanaga, em Americana,
no início da noite de domingo (6). De acordo
com informações da Gama (Guarda Municipal de
Americana), por volta de 19h30 houve um chamado
sobre os frequentadores do estabelecimento, que
estavam formando uma aglomeração e, além
disso, não usavam máscaras de proteção contra a
Covid-19. O grupo de pessoas também chegou a
obstruir a via pública em frente ao bar, o que fez
com os veículos que passavam pelo local tivessem
que desviar o trajeto para ruas alternativas. Os
guardas entraram em contato com a proprietária
do bar, que foi orientada e notificada sobre a
aglomeração. Ela fechou as portas do comércio
em seguida. O grupo de pessoas acabou sendo
dispersado pelos patrulheiros da Gama.
Dois veículos que estavam estacionados
irregularmente no local também foram autuados
e recolhidos ao pátio municipal. A corporação não
soube informar a quantidade de pessoas que foi
dispersada durante a ação.

AV. SETE DE SETEMBRO | Comércio terá horário especial no Dia dos Namorados

manter a higienização dos
ambientes e liberar a entrada nas lojas apenas dos
consumidores que estiverem de máscara”, orienta
Juarez Silva.
Novamente o Dia dos
Namorados será comemorado em plena pandemia.
A data fecha o calendário
das principais datas comerciais do primeiro semestre. Mas ao contrário
do ano passado, quando
a abertura das lojas estava

restrita a quatro horas por
dia, este ano o atendimento presencial no comércio está liberado até 21h,
respeitando a capacidade
máxima de ocupação nos
estabelecimentos limitada
a 40%.
Na avaliação do presidente da Acias, a flexibilização do atendimento
favorece os consumidores
que preferem fazer suas
compras de forma presencial. “Embora a pande-

mia tenha aumentando as
vendas online e mudando
os hábitos de compras de
uma parcela grande da população, muitos consumidores ainda preferem ir às
lojas e escolher o presente
pessoalmente”, observa.
Para os casais que preferem antecipar a compra
do presente do Dia dos
Namorados, de segunda a
sexta-feira o comércio de
Sumaré está funcionando
das 9h às 18h.

R$ 145,5 MIL

Casal é preso com mais Homem é multado por
de 31 quilos de maconha maus-tratos a animais
Um homem de 55 anos
de idade e sua esposa,
de 54 anos, foram presos
pelo 10º Baep (Batalhão
de Ações Especiais de
Polícia) durante a noite
de domingo (6) após serem flagrados com aproximadamente 31,7 quilos
de maconha, no bairro
Chácara Luzitana, em
Hortolândia.
De acordo com informações do batalhão, por
volta de 20h30, durante
patrulhamento de rotina,
um transeunte afirmou
que um morador estaria
envolvido com tráfico de
drogas, “pois há cerca de
dois meses ele sai de sua
casa, vai até a rua de trás
e entrega sacolas para vários carros em diferentes
momentos do dia”, segundo o relato.
Diante da denúncia,
os policiais foram até o
local indicado e entraram em contato com o
morador. Ele demons-

GIRO
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trou nervosismo quando atendeu a equipe.
Após ser informado sobre o teor da denúncia,
ele autorizou a entrada
dos policiais no imóvel,
onde também estava a
sua esposa.
Logo na sala foi possível visualizar uma
balança de precisão e
um tijolo de maconha.
Foram encontrados no
local outros 32 tijolos
do entorpecente, um celular, duas balanças de
precisão, um caderno de
anotações, dois rolos de
plástico filme, uma faca
e vários apetrechos para
corte, pesagem e entrega
de drogas.
Ao ser questionado, o
homem informou que
apenas guardava as drogas e que fazia a entrega
conforme os pedidos.
Diante dos fatos, o casal foi conduzido até a
CPJ (Central de Polícia
Judiciária) de Hortolândia, onde recebeu voz
de prisão por tráfico de
drogas.

Um homem, de 41 anos
de idade, foi multado por
policiais ambientais por
infração ambiental, na
manhã do último domingo (6), no Jardim Morumbi, em Sumaré.
Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), houve uma denúncia
de maus-tratos a cães. No
local, considerado insalubre pelos policiais ambientais, estavam 44 cães
da raça chihuahua, três
jabutis e uma calopsita.
No ambiente havia
muitas fezes e objetos
que poderiam causar danos aos animais.

Os animais não tinham
locais adequados para
acomodação.
Diante da situação
foram elaboradas duas
multas, sendo uma de infração ambiental, no valor de R$ 144 mil, e outra
multa simples, valorada
em R$ 1,5 mil, por manter em cativeiro três animais da fauna silvestre
(jabutis).
A perícia compareceu
ao local dos fatos.
O caso foi registrado na
Delegacia de Sumaré e
encaminhado ao 4º Distrito Policial de Sumaré.

AGLOMERAÇÃO | Bar fechou após a Gama chegar

Sumaré terá sábado ‘Dia D’
da Campanha do Agasalho
O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré,
em parceria com a EPTV, promove no próximo
sábado, dia 12 de junho, o “Dia D” da Campanha
do Agasalho. A ação será das 8h às 17h, na
Praça das Bandeiras, no Centro, e na Avenida da
Amizade, em frente à pista de skate, em Nova
Veneza, pelo sistema drive-thru. O objetivo do
evento é intensificar as doações de roupas e
agasalhos, oferecendo um inverno mais aquecido
e com dignidade às famílias em situação de
vulnerabilidade social da cidade. O Dia D será
realizado atendendo todas as normas sanitárias
para proteção dos cidadãos contra o novo
coronavírus. Além de ser em sistema drive-thru
– as pessoas não precisam descer do carro -, todo
o ambiente e produtos serão higienizados e os
colaboradores trabalharão com todas as EPIs
necessárias para a segurança de todos.

Acidente entre duas motos
mata homem na Anhanguera

| HEITOR CARVALHO
Divulgação

SUMARÉ | 44 cães, três jabutis e calopsita aprisionados

Um homem morreu após uma colisão lateral entre
duas motocicletas na Rodovia Anhanguera (SP330), em Sumaré, no início da noite de domingo
(6). De acordo com 4.º BPRv (Batalhão de Polícia
Rodoviária), por volta de 19h40 duas motocicletas
de baixa cilindrada transitavam pela via na altura
do quilômetro 108, no sentido Campinas. Por
motivos que ainda serão apurados, houve uma
colisão lateral entre elas. Com o impacto, um dos
condutores veio ao solo e, após a queda, veio a
chocar se contra a defensa metálica. Ele morreu
no local. Uma das faixas da rodovia precisou ser
interditada por conta do acidente, mas o fluxo de
veículos no trecho não foi afetado.
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ESCÂNDALO NA IGREJA

Julgamento de padre começa hoje
Pedro Leandro, ex-reitor da Basílica de Americana, é réu por atentado ao pudor contra menores em Araras
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Envolvido em um escândalo de dimensões
internacionais na Igreja Católica, que chegou
inclusive ao Vaticano,
em Roma, o Padre Pedro
Leandro Ricardo, ex-reitor
da Basílica Santo Antônio
de Pádua, de Americana,
senta-se a partir desta terça-feira (8) no banco dos
réus. Ele começa a ser julgado, às 13h30, em Araras,
sob a acusação de “atentado violento ao pudor”
contra quatro menores de
idade. Os crimes, que ele
nega, teriam ocorrido entre 2002 e 2005 contra ex-“coroinhas” da Igreja São
Francisco de Assis, em
Araras, onde ele iniciou o
sacerdócio, antes do período em Americana. O
caso tramita em segredo
de justiça.
Padre Pedro Leandro
foi afastado da Basílica de
Americana em janeiro de
2019, quando as primeiras denúncias contra ele
começaram a aparecer e
ganharam
repercussão
nacional. Desde então,
ele enfrenta acusações
também em outros casos envolvendo supostos
abusos sexuais em Americana, além de acusações

de apropriação de recursos da Diocese de Limeira. Ambos os casos estão
em processos à parte do
julgamento que começa hoje. Publicamente, o
pároco nega os crimes, se
diz perseguido por supostamente “contrariar interesses” na igreja, mas não
fala com a Imprensa.
Como é um processo
com muitas testemunhas
de acusação e defesa, o
juiz do caso, Rafael Pavan
de Moraes Filgueira, dividiu o julgamento em três
partes. Se o cronograma
seguir como o previsto,
hoje devem ser ouvidas
as testemunhas de acusação. Nesta quarta-feira
(9) será a vez das testemunhas de defesa. E, por
último, na quinta-feira,
seria a vez do próprio
réu, o padre, ser ouvido.
A sentença pode sair, ou
não, na própria quinta-feira. Por conta da pandemia, as audiências do
julgamento serão todas
online e não são públicas.
A DENÚNCIA
Padre Pedro Leandro
Ricardo tornou-se réu no
ano passado, depois que
a Justiça acatou denúncia
feita no final de 2018 pelo
Ministério Público contra o pároco, acusado de

abuso sexual de menores
de idade.
O Ministério Público,
em denúncia assinada
pelo promotor Luiz Alberto Segalla Bevilacqua,
aponta que Leandro supostamente utilizava a
autoridade religiosa para
atrair menores e molestá-los. Em 2002, diz o MP, o
religioso constrangeu um
adolescente – mediante
violência e grave ameaça
– a praticar e a permitir
que com ele fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
Em 2003, ainda segundo
a acusação, semelhante
constrangimento
teria
sido contra uma adolescente. Em 2005, a mesma
situação é relatada, desta
vez, contra uma criança
de 11 anos (idade à época). Nos anos de 2005 e
2006, também há relatos
sobre uma quarta adolescente molestada, de acordo com o MP. Todos eles
seriam “coroinhas” do
padre na igreja em Araras.
A Promotoria afirma
que, “na qualidade de autoridade moral e inegável
influência sobre os membros de sua comunidade
religiosa, o padre atraía
criança e adolescentes
para a função de ‘coroinha’” e, além das tarefas

PADRE PEDRO LEANDRO | Ex-reitor da Basílica de Americana nega crimes sexuais

cotidianas da igreja, também tinha o propósito de
“satisfazer sua lascívia [intenso desejo do corpo]”.
A denúncia diz ainda
que o padre teria tentado
usar os ensinamentos religiosos para justificar os
crimes, como que “Deus
possui várias formas de
demonstrar o amor, e que
aquela seria uma delas”.
O escândalo só veio à
tona anos mais tarde, por
iniciativa de uma mãe,
que procurou outra, até
chegar ao conhecimento
do MP.

PADRE NEGA CRIMES
O TODODIA não conseguiu contato com o padre
Pedro Leandro, nem com
sua defesa no processo
nesta segunda. Contudo,
desde o início do caso, o
padre nega os crimes. No
caso da criança, a defesa diz que o pároco nega
veementemente a imputação; e “ainda que assim
não fosse, não há, na própria descrição da conduta
contida na denúncia, prática de ato libidinoso”.
Sobre os outros casos
que envolvem adolescen-

tes à época, a defesa diz
que nenhum dos relatos
é compatível com a apontada impossibilidade de
resistência.
Em entrevista anteriormente à reportagem, o
advogado Paulo Henrique de Moraes Sarmento, que defende o padre,
disse que “a denúncia
é uma aberração”. “Vamos utilizar de todos os
meios jurídicos possíveis,
não só no processo, mas
em tribunais superiores,
para anular essa denúncia”, afirmou.

R$ 508 MIL

PROGRAMA NOS

Nova Odessa completa até sexta
convocação para parcela de auxílio
O prefeito Cláudio
José Schooder, o Leitinho (PSD), anunciou
ontem que a cidade vai
completar até a próxima
sexta (11) a convocação
dos beneficiários para a
entrega dos cartões de
débito pré-pagos do Programa NOS (Nova Odessa Solidária) ao primeiro
grupo que vai receber
o auxílio emergencial
100% municipal, formado por 1,1 mil famílias
que realizaram a revalidação cadastral entre
março e abril. No total,
o programa prevê beneficiar 1.640 famílias da
cidade.
Isto porque a instituição financeira contratada por licitação para
operacionalizar o pagamento do benefício
entregou o restante dos
cartões deste primeiro
grupo. A empresa cumpriu assim o prazo contratual, permitindo que

Arquivo / TodoDia Imagem

a Municipalidade “acelere” agora a entrega e
habilitação do benefício.
De hoje a sexta-feira,
vão convocadas, por ordem alfabética, cerca de
250 titulares por dia (inclusive alguns reconvocados da semana passada),
sempre através de publicações no Diário Oficial
e canais de comunicação
online da prefeitura. Para
esta terça, foram convocados os titulares cujos
nomes começam com A
a F. Na quarta, de G a L,
na quinta de M a Q e na
sexta, de R a Z.
A entrega continua
sendo realizada no saguão do Paço Municipal
(Avenida João Pessoa,
777), mas agora em horário estendido, das 8h30
às 16h, para não causar
aglomeração e manter as
regras de distanciamento social impostas pela
pandemia.
E quem perder a data

da convocação não precisa se preocupar: a pessoa
pode continuar procurando a equipe da Promoção Social que atua na
prefeitura nos dias úteis,
nos mesmos horários,
diariamente, que será
atendida normalmente.
Anunciado em março, o
Nova Odessa Solidária foi
devidamente aprovado
pela Câmara de Vereadores da cidade e é pioneiro
na região.
Desde que recebeu
o primeiro lote de cartões, no último dia 28,
Nova Odessa não parou
de entregar o benefício
em nenhum dia útil – na
própria
segunda-feira
de manhã, mais cartões
foram entregues, alguns
pessoalmente pelo prefeito, que faz questão de
acompanhar o trabalho
da equipe da Promoção
Social sempre que sua
agenda permite.
| DA REDAÇÃO

Deputado anuncia verba para
construção de UPA em Sumaré
O deputado estadual
Dirceu Dalben (PL) anunciou nesta segunda-feira
(7) a liberação de mais R$
508 mil, via emenda parlamentar, para a realização
de obras de construção da
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Maria Antonia, em Sumaré.
“É com muita alegria
que anunciamos mais
essa importante conquista para a cidade de Sumaré. A UPA Maria Antonia é
um serviço muito aguardado pela população e
tínhamos o compromisso
de contribuir para que a
realização desse sonho
fosse possível. Fico muito feliz e grato a Deus em
poder contribuir com a
nossa população, levando
sempre mais qualidade
de atendimento, vida e
justiça social”, destacou o
deputado.
Além deste novo recurso, o parlamentar já anunciou a conquista de duas
ambulâncias e duas vans

Divulgação

SAÚDE | Investimentos prosseguem em Sumaré

para a Rede Municipal de
Saúde.
No ano passado, Dalben
já havia conquistado R$
3,5 milhões em recursos
estaduais.
Somados a essas novas
emendas, o deputado sumareense já destinou verbas que ultrapassam R$
4,6 milhões para a Saúde
da cidade.
“Ao todo, com muito trabalho e dedicação, já conquistamos mais de R$ 20

milhões em recursos estaduais para investimentos
na Saúde da população,
além de obras de recape e
infraestrutura, desenvolvimento social, esportes e
lazer. Nosso mandato está
trabalhando com muita
dedicação para conquistar mais investimentos e
melhorias à população sumareense”, disse Dalben.
O prefeito Luiz Dalben
(Cidadania) agradeceu o
novo recurso. | DA REDAÇÃO
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PANDEMIA

Disseminação da Covid no
Brasil se deu por empenho
do governo Bolsonaro
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Conclusão é de estudo realizado pela Faculdade de
Saúde Pública da USP, entregue à CPI nesta segunda
MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS

Um estudo da USP
solicitado pela CPI da
Covid-19 reforça que a
disseminação do coronavírus no Brasil se deu por
“empenho e eficiência”
do governo federal. “Os
resultados [da pesquisa] afastam a persistente interpretação de que
haveria incompetência e
negligência da parte do
governo federal na gestão da pandemia”, afirma
o texto. “Ao contrário, a
sistematização de dados
revela o empenho e a eficiência em prol da ampla
disseminação do vírus
no território nacional,
declaradamente com o
objetivo de retomar a atividade econômica o mais
rápido possível.”
O estudo, batizado
“Mapeamento e análise das normas jurídicas
de resposta à Covid-19
no Brasil”, foi feito pelo
Cepedisa (Centro de Estudos e Pesquisas de Di-

reito Sanitário) da Faculdade de Saúde Pública
da USP (Universidade de
São Paulo). O relatório,
entregue aos senadores
da CPI nesta segunda
(7), reforça conclusões
emitidas em janeiro,
quando foi publicada
uma primeira versão do
documento.
Segundo a pesquisa,
“constatou-se a confluência entre esferas
normativa, de gestão e
discursiva da resposta
federal à pandemia, havendo coerência entre o
que se diz e o que se faz.
Procede, portanto, a hipótese da existência de
estratégia de disseminação da doença”.
O relatório embasa
essa avaliação em ações
do governo federal como
a “defesa da tese da imunidade de rebanho (ou
coletiva) por contágio
(ou transmissão) como
forma de resposta à Covid-19, disseminando a
crença de que a ‘imunidade natural’ decorren-

te da infecção pelo vírus
protegeria os indivíduos
e levaria ao controle da
pandemia, além de estimativas infundadas do
número de óbitos e da
data de término da pandemia”.
O estudo também lembra a “incitação constante [por parte do governo
federal] à exposição da
população ao vírus e ao

Levantamento
reforça tese de que
Planalto trabalhou
para disseminar vírus
descumprimento de medidas sanitárias preventivas, baseada na negação
da gravidade da doença,
na apologia à coragem e
na suposta existência de
um ‘tratamento precoce’
para a Covid-19, convertido em política pública”.
Outro ponto avaliado
como parte da “estra-

DESCONTROLE | Explosão de casos de Covid no Brasil provocou superlotação das UTIs

tégia de disseminação
da doença” é a “banalização das mortes e das
sequelas causadas pela
doença, omitindo-se em
relação à proteção de familiares de vítimas e de
sobreviventes, propalando a ideia de que faleceriam apenas pessoas
idosas ou com comorbidades, ou pessoas que
não tivessem acesso ao
‘tratamento precoce’”.
OBSTRUÇÃO
A pesquisa ainda cita
a “obstrução sistemática
às medidas de contenção promovidas por governadores e prefeitos,
justificada pela suposta
oposição entre a proteção da saúde e a proteção da economia, que

inclui a difusão da ideia
de que medidas quarentenárias causam mais
danos do que o vírus, e
que elas é que causariam
a fome e o desemprego, e não a pandemia”;
o “foco em medidas de
assistência e abstenção
de medidas de prevenção da doença, amiúde
adotando medidas apenas quando provocadas
por outras instituições,
em especial o Congresso
Nacional e o Poder Judiciário’; e “ataques a críticos da resposta federal,
à imprensa e ao jornalismo profissional, questionando sobretudo a
dimensão da doença no
país”, além de “consciência da irregularidade de
determinadas condutas”

“Finalmente, chama a
atenção a persistência do
comportamento de autoridades federais brasileiras diante da vasta disseminação da doença no
território nacional e do
aumento vertiginoso do
número de óbitos, embora instituições como o
Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas
da União e o Ministério
Público Federal tenham
apontado, inúmeras vezes, a inconformidade
à ordem jurídica brasileira de condutas e de
omissões conscientes e
voluntárias de gestores
federais, assim como o
fizeram, incansavelmente, entidades científicas
e do setor da saúde”, afirma a pesquisa.

IMUNIZAÇÃO

‘HORA DE IR EMBORA’

Brasil recusou vacinas da Pfizer por metade do preço

Planalto critica
reportagem da
The Economist

O governo Jair Bolsonaro recusou vacinas da
Pfizer no ano passado à
metade do preço pago
por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Consideradas caras
em agosto de 2020 pelo
então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, até
70 milhões de doses da
Pfizer poderiam ter sido
entregues a partir de dezembro por US$ 10 cada.
A vacinação antecipada teria evitado mortes
e os prejuízos bilionários
provocados pelo fechamento da economia.
Com um PIB (Produto
Interno Bruto) total de R$
7,4 trilhões em 2020, os
R$ 30 bilhões agora previstos pelo Ministério da
Saúde para a vacinação
brasileira correspondem
a um dia e meio de um
hipotético lockdown nacional – desconsiderando domingos e feriados.

O valor equivale a 10%
do auxílio emergencial
pago em 2020 e é menos
do que os R$ 44 bilhões
previstos neste ano para
compensar o fechamento da economia.
EUA e Reino Unido já
imunizaram cerca de
40% da população com
duas doses das várias
vacinas adquiridas e têm
economias funcionando
quase livremente. Ambos pagaram cerca de
US$ 20 pelas doses da
Pfizer, o dobro do valor
recusado pelo Brasil durante vários meses em
2020. Na União Europeia, as doses do laboratório norte-americano
custaram US$ 18,60.
No Brasil, com o atraso nos contratos, as primeiras doses da Pfizer
chegaram só em abril.
Oito meses se passaram
entre a primeira oferta e
a entrega.
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RECUSADAS | Foram 70 milhões de doses a US$ 10 cada

O vice-presidente da
CPI da Covid, senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), contabilizou 53
emails enviados pela Pfizer ao governo a partir de
agosto cobrando resposta sobre a oferta dos 70
milhões de doses.
À CPI, Pazuello qualificou a proposta da Pfizer
como “agressiva”, apontou entraves em cláusulas do contrato e disse
ter considerado muito

elevado o preço de US$
10 por dose – valor acatado meses depois ainda
na gestão de Eduardo
Pazuello.
Antes das doses da Pfizer, a imunização ocorria
com vacinas do Butantan
e da AstraZeneca, mas
em quantidades baixas.
A vacinação brasileira
com duas doses limita-se
a 11% da população.
Na economia, isso trava principalmente o se-

tor de serviços, responsável por 70% do PIB e dos
empregos. Nos serviços
atuam sobretudo os mais
pobres e menos escolarizados, que dependem
do trabalho fora de casa
para obter renda.
Sem vacina, a ocupação desses trabalhadores
caiu até 20% na pandemia, aumentando a desigualdade e a pobreza
extrema a níveis de 15
anos atrás. O colapso
nos serviços levou a série
histórica de desemprego
do IBGE a um recorde:
14,7%, com 14,8 milhões
de desocupados.
O Ministério da Saúde diz ter destinado R$
30 bilhões para a contratação de mais de 660
milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 –
considerando no cálculo
unidades que ainda não
encomendou de fato.
| FOLHAPRESS

Em uma sequência de
23 tuítes neste domingo
(6), a Secom (Secretaria
de Comunicação da Presidência) atacou a revista The Economist após a
reportagem especial “É
hora de ir embora”, sobre
o Brasil, com dez páginas
que abordam temas como
economia,
corrupção,
Amazônia e as perspectivas para o país.
A Secom acusa a revista britânica de produzir
uma narrativa “falaciosa,
histriônica e exagerada”.
“A revista The Economist
enterra a ética jornalística
e extrapola todos os limites do debate público”, diz
o primeiro tuíte. A longa
resposta é baseada na
constatação da publicação sobre as dificuldades
para o país caso Bolsonaro seja reeleito.| FOLHAPRESS
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GOVERNO

Bolsonaro indica Crivella para embaixada
Ex-prefeito do Rio, que tem o apoio do presidente, chegou a ser preso por esquema de corrupção na prefeitura
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao
governo da África do Sul
o nome do ex-prefeito do
Rio de Janeiro Marcelo
Crivella (Republicanos)
para que ele assuma o
posto de embaixador do
Brasil no país.
A informação já causa
mal-estar entre diplomatas, que veem a indicação
como uma manobra em
benefício do presidente.
O nome de Crivella ainda depende do aval do
governo sul-africano, em
processo que corre em
sigilo. Portanto, não há
confirmação oficial até
a resposta do país anfitrião. Caso a África do Sul
responda positivamente,
a indicação é oficializada, e o ex-prefeito precisa passar por sabatina
na Comissão de Relações
Exteriores do Senado.
A presidente da comissão, a senadora Kátia
Abreu (PP-TO), informou que só comentará a
indicação quando ela for
oficializada.
Crivella foi preso em
22 de dezembro, denunciado como chefe de um
suposto grupo criminoso que teria instituído
um esquema de cobrança de propina na prefeitura. Ele chegou a passar
uma noite no presídio de
Benfica, na zona norte
do Rio, mas foi autorizado a cumprir prisão domiciliar no dia seguinte.
Após a denúncia, Crivella foi afastado da pre-

feitura até o fim de seu
mandato. Candidato à
reeleição com o apoio
de Bolsonaro, ele perdeu
a disputa para Eduardo
Paes (DEM). Em fevereiro, a juíza Paula Fernandes Machado, responsável pelo plantão no
Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, expediu alvará
de soltura do ex-prefeito. Segundo o tribunal, a
magistrada atendeu decisão dada no dia anterior
pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)
Gilmar Mendes.
Bispo licenciado na
Universal do Reino de
Deus (IURD) e cantor
gospel, Crivella é filho de
Eris Bezerra Crivella, irmã
de Edir Macedo, líder da
igreja, que é ligada ao partido Republicanos e controla a TV Record. Além
de prefeito, ele também
foi senador e ministro da
Pesca durante o governo
Dilma Rousseff (PT).
Nos anos 1990, Crivella morou na África do
Sul, onde liderou a internacionalização da IURD.
A igreja está no país desde 1992 e hoje atua em
mais de 130 nações nos
cinco continentes. Só no
país em que o bispo licenciado pode se tornar
embaixador, são cerca
de 300 templos.
A Universal tem enfrentado problemas no
continente africano, especialmente em Angola,
onde vive desde o final de
2019 um racha, com rebelião de pastores angolanos contra o comando
brasileiro da igreja.
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JUNTOS | Bolsonaro apoiou Crivella na campanha do ano passado, mas bispo perdeu a disputa para Eduardo Paes

Os religiosos rebelados assumiram o controle dos locais da IURD
no país e a acusaram de
praticar sonegação fiscal,
entre outras irregularidades. O capítulo mais recente da crise ocorreu em
meados de maio, quando

Indicação à
Embaixada na África
do Sul depende de
aval daquele país
34 brasileiros ligados ao
trabalho missionário da
Universal receberam a
notificação de autoridades em Luanda de que
seriam deportados. Nove
embarcaram para o Brasil
em 11 de maio.

Na ocasião, o chanceler
Carlos França convocou
o embaixador de Angola em Brasília, Florêncio
Mariano da Conceição
e Almeida, para pedir
explicações, gesto que,
na linguagem diplomática, indica insatisfação.
A ação de Angola irritou
parlamentares evangélicos, que passaram a mobilizar o governo Bolsonaro. O recado foi dado
em reunião da Frente
Parlamentar Evangélica
com França, no Itamaraty, em 17 de maio.
No encontro, o ministro das Relações Exteriores disse que daria atenção especial ao tema,
mas que o Brasil não
tem como se envolver
em disputas judiciais em
Angola sobre o controle
dos templos.

UNIVERSAL
Antes, o governo já
havia indicado apoio à
Universal na disputa.
Em julho do ano passado, Bolsonaro enviou
uma carta ao presidente angolano externando
“preocupação com os
episódios” de “invasões
a templos e outras instalações da IURD”. “Registram-se, ainda, relatos de
agressões a membros da
igreja, que, em certos casos, teriam sido expulsos
das suas residências”, escreveu o líder brasileiro.
Ainda no final de 2019,
o ex-chanceler Ernesto Araújo realizou uma
viagem por cinco países
africanos e defendeu a
Universal na passagem
por Angola. Lideranças
evangélicas, entretanto,
avaliam
internamente

que os esforços foram
tímidos e que o país não
recorreu a pressão política e econômica para
fazer valer os interesses
da igreja em território
angolano.
Os evangélicos representam uma parcela importante do eleitorado
bolsonarista, ainda que
pesquisa Datafolha tenha identificado que Bolsonaro e o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) estão empatados na
preferência desse setor.
O levantamento mostrou
que, no primeiro turno
da eleição, 35% dos evangélicos votariam em Lula.
Bolsonaro marcou 34%.
Num eventual segundo
turno entre os dois, cada
um receberia 45% das intenções de voto, ainda de
acordo com a sondagem.

INVESTIGAÇÃO

INFORMAÇÃO FALSA

TCU divulga nota e desmente Bolsonaro Documento na CPI aponta troca de
vacinas por ouro em terras indígenas
sobre mortes por coronavírus no país
MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS

O TCU (Tribunal de
Contas da União) divulgou uma nota para desmentir a declaração do
presidente Jair Bolsonaro de que o órgão teria
um relatório “questionando o número de óbitos no ano passado por
Covid”. Bolsonaro deu
a declaração a pessoas
que o esperavam nesta
segunda (7) na saída do
Palácio da Alvorada.
Ele disse que o TCU
tem um relatório afirmando que “50% dos
óbitos por Covid não fo-

ram por Covid, segundo
o Tribunal de Contas da
União”. “O TCU esclarece que não há informações em relatórios do
tribunal que apontem
que ‘em torno de 50%
dos óbitos por Covid no
ano passado não foram
por Covid’, conforme
afirmação do Presidente
Jair Bolsonaro divulgada
hoje (ontem)”, diz o texto do TCU.
No encontro com bolsonaristas,
Bolsonaro
afirma a aliados também que “logicamente a
imprensa não vai divulgar”. E diz que cuidará
pessoalmente de dar

publicidade do suposto
relatório, por meio de
jornalistas aliados.
“Eu tenho três jornalistas que eu converso,
que são pessoas sérias.
Já passei para eles. Eu
devo divulgar hoje à tarde. E como é do Tribunal
de Contas da União, ninguém queira me criticar
por causa disso. Isso aí
muita gente suspeitava.”
O ministro Benjamin
Zymler, que é o relator
no TCU de assuntos relativos à pandemia, informou logo depois a
colegas que a informação de Bolsonaro não
era verdadeira.

Documento enviado à
CPI da Covid pela Frente Parlamentar Mista
em Defesa dos Povos
Indígenas mostra que
os povos indígenas receberam cloroquina e
tiveram dificuldade de
acessar leitos de UTI
(Unidades de Terapia Intensiva). Aponta ainda a
possibilidade de vacinas
destinadas a eles terem
sido desviadas a garimpeiros com pagamento
em ouro.
Criada em abril de
2019 com a finalidade
de defender os direitos
indígenas, desde março
do ano passado a Frente
Parlamentar na Câma-

ra tem tratado sobre o
impacto da pandemia e
as medidas de enfrentamento entre os indígenas. Ao menos sete denúncias diferentes foram
citadas no documento.
Para tentar sanar o problema, a deputada Joenia
Wapichana (Rede-RR),
coordenadora do grupo,
encaminhou ao menos
21 ofícios a autoridades
dos ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e também ao
Judiciário.
Denúncias
recebidas pela frente
mostram que houve a
utilização de remédios
sem eficácia para tratar
a Covid-19 em aldeias.

O Ministério da Saúde
distribuiu pelo menos
265 mil comprimidos de
cloroquina, azitromicina
e ivermectina aos indígenas em cinco estados,
com o propósito de tratar
infecções pelo novo coronavírus.
Um ofício encaminhado pelo Ministério da
Saúde para a deputada,
no dia 15 de setembro,
mostra essa distribuição. Outro ofício revela
que houve falta de acesso à medicação adequada, como bloqueadores
musculares. Isso teria
levado à morte de índios
Cinta Larga.
| FOLHAPRESS
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ESTADO SITIADO

Amazonas prende 31
suspeitos de participação
em ataques criminosos

Leandro Guedes / Rede Amazônica

Acusados de liderar crimes contra transporte, agências
e prédios no fim de semana estariam entre os detidos
AGÊNCIA BRASIL E
FOLHAPRESS
MANAUS

O governo do Amazonas informou nesta segunda-feira (7) a prisão
de 31 suspeitos de envolvimento nos ataques
criminosos a ônibus
de transporte coletivo,
agências bancárias e prédios públicos no último
final da semana. Os crimes ocorreram em Manaus e em municípios do
interior do estado como
represália pela morte de
um traficante de drogas.
De acordo com a Secretaria de Segurança
Pública, acusados de
liderar os ataques estão entre os presos. Nas
ações de policiamento,
foram apreendidas uma
arma de fogo e uma metralhadora. Além disso,
40 barreiras de fiscalização foram montadas na
capital para realização
de abordagens e vistorias
de veículos. Cerca de 250
equipes das polícias Civil
e Militar estão realizando
rondas no estado.

Na noite de domingo (6), o governador do
Amazonas, Wilson Lima,
pediu ao Ministério da
Justiça e Segurança Pública o envio de tropas da
Força Nacional para reforçar o trabalho de combate ao crime organizado
no estado.
Mais cedo, a Prefeitura de Manaus informou
que o serviço de transporte público foi retomado de forma gradual
e funcionará até as 19h.
Devido aos ataques da
madrugada de ontem, os
ônibus deixaram de circular durante a manhã
de segunda.
Segundo a polícia, um
dos suspeitos presos tinha uma submetralhadora enterrada no quintal de casa. Um garoto de
11 anos também acabou
apreendido. A polícia
afirma que ele recebia
R$ 50 de traficantes para
atuar como “olheiro” e
mantê-los
informados
sobre a movimentação
dos gentes de segurança
na região.
A capital do Amazonas

amaneceu nesta segunda com diversos serviços
públicos suspensos por
medida de segurança,
inclusive o transporte
público. Os ônibus voltaram a circular, mas com
apenas 30% da frota.
A Prefeitura de Manaus decidiu estender a
suspensão da vacinação
e dos serviços de saúde
(exceto maternidades e
Samu) até o fim do dia,
com previsão de retorno
das atividades “a depender dos acontecimentos”.
As prisões ocorrem
após um domingo de
violência promovido por
criminosos em represália à morte de um membro do CV (Comando
Vermelho) por policiais
militares, ocorrida na
noite de sábado (5).
Erick Batista Costa, 30,
o “Dadinho”, que era cotado para ser conselheiro do CV em Manaus, foi
morto em uma troca de
tiros com policiais e a
ordem para os ataques
partiu de dentro de um
presídio local, segundo
a Secretaria de Seguran-

TENSÃO | Ônibus queimado em um dos ataques em Manaus no fim de semana

ça Pública do Amazonas,
que reforçou o policiamento na capital e nas
cidades do interior do
estado.
Mesmo com mais policiais nas ruas, os ataques continuaram até a
madrugada de segunda.
Na noite de domingo (6),
criminosos atearam fogo
em uma unidade básica
de saúde e dispararam tiros na fachada do prédio
do Sindicato das Empre-

sas de Transporte Rodoviário de Manaus.
Também foram registrados um incêndio em
um caixa eletrônico e um
ataque à sede da 24ª Cicom, companhia da Polícia Militar localizada na
orla de Manaus.
Segundo a polícia, os
suspeitos chegaram em
lanchas, aproveitando a
alta recorde do rio Negro,
e lançaram uma granada
contra a unidade policial.

Houve troca de tiros, mas
ninguém ficou ferido
nem foi preso. O artefato
não explodiu, e foi desativado pelo grupo Marte,
especialista em explosivos. O clima de tensão e
medo levou os sindicatos
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus
e dos Metalúrgicos a recomendarem a suspensão do terceiro turno das
fábricas.

GOVERNADOR

Doria toma sol sem máscara em piscina e vira alvo de críticas
No momento em que
o Brasil ultrapassava
473 mil óbitos por Covid
após 135 dias com média
móvel de mortes acima
de 1.000, o governador
de São Paulo, João Doria
(PSDB), foi flagrado sem
máscara tomando sol na
piscina de um hotel em
meio a turistas, neste domingo (6), no Rio de Janeiro. A atitude foi criticada depois que imagens
do tucano viralizaram
em redes sociais. Doria
é um dos principais críticos da política do presidente Jair Bolsonaro
de ignorar as regras de
distanciamento durante
a pandemia.
“O governador João
Doria estava neste domingo no hotel Fairmont, no Rio de Janeiro,
em momento de descanso com a esposa e
não promoveu nenhum
tipo de aglomeração”,

diz nota do Governo de
São Paulo.
Segundo aliados do governador, a viagem foi a
lazer - a agenda oficial de
Doria estava vazia no fim
de semana. A assessoria
do governador informou
também que o deslocamento não foi feito com
aeronaves do estado ou
fretadas com verba pública. Doria tomou a segunda dose da vacina na
sexta-feira (4) e, portanto, não estava completamente imunizado dois
dias depois.
Sem mencionar o
nome de Doria, o senador Flávio Bolsonaro
(Patriota-RJ), filho do
presidente
Bolsonaro,
publicou um vídeo curto e escreveu: “’Lockdown, fome e desemprego
pra você, marquinha pra
mim’ Duvido você acertar quem é esse tomando
vitamina D! Sabe?”

Reprodução / Redes sociais

NO RIO | O governador João Doria toma sol em hotel

Outro filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP), também compartilhou imagens e afirmou: “Esse é o cara que
queria ser líder do país”.
MORTES
O Brasil registrou 866
mortes pela Covid-19 e
41.114 novos casos da

doença neste domingo
(6) do fim do feriado prolongado de Corpus Christi. Assim, o país chega a 473.495 óbitos e a
16.946.100 pessoas infectadas pelo coronavírus
desde o início da pandemia, no ano passado.
É comum que em finais
de semana e feriados os
números diminuam por

causa dos plantões nas
secretarias de Saúde estaduais. A média móvel
de mortes ficou em 1.629
óbitos por dia - o número está há 135 dias acima
de 1.000 mortes diárias,
considerado um patamar
bastante alto.
Na quarta-feira (2),
véspera do feriado, Doria
recomendou, em entrevista à imprensa, que os
paulistas não participassem de aglomerações na
folga e afimou que a força-tarefa do estado iria
usar drones e helicópteros para coibi-las. “Tudo
que nós não precisamos
agora é aumentar o índice de infecção a partir de
aglomerações desnecessárias”, disse.
Doria afirmou que
não havia impedimento
para viagens. “Lembrando que, por favor, não
faça aglomerações. Nós
temos um feriado cir-

cunstancial, porque esse
feriado já foi antecipado,
mas mesmo assim, muitas pessoas se organizaram para viajar. Não há
impedimento para viagem, mas a orientação
é para que não façam
aglomerações de nenhuma espécie, de nenhuma
ordem, nem no campo,
nem na praia, nem em
praças, nem em parques
e muito menos em casas noturnas ou espaços
para promoção de eventos que não devem ser
realizados.”
O governador falou
ainda sobre Campos do
Jordão (SP), onde tem
uma casa. No feriado, a
cidade teve aglomeração
pelas ruas, com muitos
turistas sem máscara.
“Quero deixar a orientação para que pais conversem com seus filhos
para que não se aglutinem”, disse. | FOLHAPRESS
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TELEVISÃO

Kamala Harris, em
nome das mulheres
que fazem história

Divulgação

Produção traz entrevistas com outras expoentes
que estão ajudando a moldar o futuro da humanidade
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

As mulheres que vêm
quebrando barreiras ao
ocupar papéis anteriormente dominados pelos
homens, e suas contribuições para a ciência, medicina, direitos humanos e
ações políticas, são o foco
do especial inédito Mulheres Que Fazem História
(Women Making History),
que o Lifetime exibe com
exclusividade nesta terça-feira, 8 de junho, às 22h45.
Em uma entrevista íntima, Kamala Harris – a
primeira afro-americana e
a primeira asiático-americana a ocupar a vice-pre-

sidência dos Estados Unidos – revela quais foram
as mulheres que tiveram
impacto em sua vida e
indicará outras que estão
ajudando a moldar o futuro da humanidade.
Com mais de dois milhões de mulheres deixando a força de trabalho e suportando fardos desiguais
exacerbados durante a
pandemia, Kamala Harris
trabalhou para aprovar,
ao lado do presidente Joe
Biden, o Plano de Resgate
Americano, para ativar a
economia.
O especial de uma hora
é dirigido pela premiada
cineasta Dawn Porter, que
também foi a produtora

executiva, junto com a
vencedora do Emmy Sharon Scott.
Mulheres Que Fazem
História apresenta perfis
de mulheres cujas inovações estão impactando
positivamente as vidas
e inspirando outras mulheres e meninas a continuar a fazer mudanças
para o futuro. Entre elas,
a Dra. Kizzmekia Corbett,
imunologista e uma das
cientistas a desenvolver a
vacina baseada em mRNA
para Covid-19; Crystal
Echo Hawk, ativista e
membro da Pawnee Nation, cuja organização sem
fins lucrativos IllumiNative procura desafiar narra-

Dow Raiz lança ‘Sai da Bota’
com participações especiais
Com influências do
R&B e do hip-hop, o rap
“Sai da Bota” é o novo lançamento do rapper Dow
Raiz, artista que tem uma
forma muito particular
de fazer rimas que retratam sua realidade, junto
a uma musicalidade incrível. A faixa é um desabafo social e racial que
traz as participações dos
também rappers Sombra,
Sandrão RZO e Tio Fresh.
Você pode ouvir nas plataformas digitais: http://
lnk.to/saidabota.
Sobre a produção, Dow
Raiz a considera como a
realização de um antigo
sonho, pois segundo ele
os artistas que participam da música representam a velha guarda
do hip-hop nacional, os
quais Dow ouvia desde
criança.
O time foi formado
junto com o trabalho
instrumental do beatmaker Souza Beats e com os
riscos do DJ Novset. O resultado final é esse rap de
mensagem, que faz uma
crítica ao sistema brasileiro e ao governo atual,

tivas negativas e equívocos
dos nativos americanos;
e a indicada ao Prêmio
Nobel da Paz e fundadora
da Rise, Amanda Nguyen,
ativista e sobrevivente de
agressão sexual e líder na
luta contra o ódio asiático-americano.
O especial também
destaca a contribuição da
vencedora do Globo de

Ouro e indicada ao Oscar
como Melhor Atriz por Estados Unidos vs Billie Holiday, Andra Day.
Mulheres Que Fazem
História terá reapresentação especial no dia 20 de
junho, domingo, às 18 horas. A classificação indicativa é 14 anos.
O Lifetime é a marca
de entretenimento para a

mulher. As histórias contadas são escritas, produzidas e protagonizadas por
mulheres.
Os Lifetime Movies contam histórias em que a
mulher é representada,
com o simples objetivo de
divertir e distrair, com tramas repletas de dramas,
mistério, histórias reais e
muito suspense.

TOM HANKS

RAPPER

DA REDAÇÃO
AMERICANA

É ELA | Primeira afro-americana a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos

Divulgação

DOW RUIZ | Palco é vida

Utilize o leitor de
códigos QR Code para
assistir o videoclipe
citando a violência, a ditadura e a desigualdade
social existente no Brasil.
A faixa foi escrita por
todos os intérpretes, além
do produtor musical Souza Beats também fazer
parte da composição.
“O processo dessa música pra mim é um grande sonho porque eu ou-

via o Sombra, o Sandrão
RZO e o Tio Fresh a vida
toda e posso dizer que
eles foram praticamente
a minha formação musical que tenho hoje. Nesse
caminho, eles também
me ensinaram bastante
sobre postura, sobre ser
preto, sobre ser resistência no meio da sociedade
e sobre empoderamento. Isso, pra gente que é
periférico, foi muito importante e sem palavras.
Nesse meu sonho eu
trouxe também o Souza,
que é da nova geração e
fez os beats, além do meu
DJ, o Novset, pra riscar.
Foi uma união de gerações, de alunos e professores”, conclui Dow Raiz.
Para ele, o palco é sua
segunda casa, e a sua jornada, a evolução. Desde
cedo, a arte esteve presente em sua vida, com
toda sua família envolvida
com o teatro. Em 2016 ele
lançou o primeiro disco
solo, que o levou ao reconhecimento e a participar
do programa “Rapbox” de
São Paulo, que influenca
diversos amantes do rap,
emplacando milhões de
streams desde então nos
seus videos lançados.

Ficcção deve retratar a história
do racismo nos EUA, diz ator
Reprodução Facebook

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ator americano Tom
Hanks afirmou que as
obras de ficção devem retratar o racismo histórico
nos EUA para “honrar a
verossimilhança e autenticidade dessa forma de
arte”.
“Hoje, eu acho que o
entretenimento ficcional
histórico deve retratar o
fardo do racismo em nossa nação para honrar a
verossimilhança e autenticidade dessa forma de
arte”, escreveu a estrela de
Hollywood em artigo no
The New York Times.
No texto, Tom Hanks
afirma que estudou história americana em boa
parte da vida, quase sempre sob uma perspectiva
branca. Ele diz que não
conhecia, por exemplo,
um massacre ocorrido em
1921 em Tulsa (Oklahoma) em que brancos assassinaram ao menos 300
pessoas negras, até 2020,
quando leu sobre o assunto no próprio jornal.
Ele diz que a história
que lhe foi ensinada continha poucos personagens
negros, e estende a crítica
à indústria do entreteni-

ALERTA | Fatos históricos não são ensinados nas escolas

mento. “Até recentemente, o Massacre de Tulsa
não era visto em filmes ou
séries. Graças a projetos
atuais, como ‘Watchmen’
e ‘Lovecraft Country’ esse
não é mais o caso. Como
outros documentos históricos que mapeiam nosso
DNA cultural, eles irão refletir quem realmente somos e ajudar a determinar
qual a nossa história por
completo”.
O ator diz que o fato de
as escolas não ensinarem
casos como o Massacre
de Tulsa, por “ser, talvez,
honesta demais, dolorosa
demais para nossos jovens
ouvidos brancos” resulta
em uma omissão educacional inadmissível.
Tom Hanks conclui o

artigo afirmando que as
escolas devem passar a
ensinar os alunos sobre
o massacre de 1921 e que
devem também parar de
embranquecer os currículos. “Uma Wall Street negra não teve sua existência
permitida, foi reduzida a
cinzas; mais de 20 anos
depois, a Segunda Guerra
Mundial foi vencida apesar da segregação racial
institucionalizada; mais
de 20 anos após isso, as
missões Apollo colocaram
12 homens na Lua, enquanto outros homens estavam lutando pelo direito
ao voto”, afirma.
“A história dos EUA é
bagunçada, mas saber
disso nos faz pessoas mais
sábias e mais fortes”, diz.
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Os recursos mais valiosos são os humanos,
não tenha dúvida alguma
a este respeito. Por isso, é muito
importante que você se concentre
nisso durante este momento, para
criar um fundamento sólido para seus
projetos.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Faça o que seja possível,
se desobrigue da perspectiva de acertar no
alvo de tudo que estiver em andamento. Só uma coisa você deve evitar, a
inação, porque agora mais vale a pena
agir e errar, do que errar por não agir.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
São tantas pontas
soltas que foram ficando
pelo caminho e, ainda por cima, as
coincidências da vida parecem ter
feito com que todas reclamassem sua
atenção ao mesmo tempo. Organize,
planeje, coloque tudo em ordem.

TOURO | 21/4 a 20/5
A questão é, finalmente,
como fazer para manter
o máximo de domínio
sobre tudo que acontece. Essa é uma
pretensão enorme, porque envolve
pessoas que, por sua vez, também
pretendem ter domínio sobre a
situação.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Mentalmente, a alma
viaja muito longe, porém,
na prática, não consegue
sair do lugar em que se encontra. Essa
dualidade provoca muita tensão e
expectativa, mas que você pode usar
positivamente através da criatividade.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Muito trabalho e pouco
divertimento, assim é
que a alma vai se desgastando e perdendo a eficiência. É preciso alternar
os horários de esforço e relaxamento,
de modo que a vida se desenvolva em
equilíbrio. Aí sim.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
O silêncio será a melhor
maneira de administrar
os acontecimentos que
se apresentarem, porque se você
se meter a explicar o que ainda seria
inexplicável, corre o risco de complicar
o que não precisa. Melhor não.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Que o mundo é ameaçador, não resta dúvida
alguma a respeito, mas
isso não quer dizer que sua alma esteja particularmente sendo ameaçada
neste momento. É uma sensação
que precisa ser administrada com
sabedoria. Aí sim.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Para tudo continuar
fazendo sentido, você
precisa descansar um
pouco mais do que o habitual, se desobrigando de cumprir rotinas, porque,
as desatender por uns instantes não
faria que tudo se desorganizasse. Só
um pouco.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
As conexões sociais que
sua alma está fazendo
podem não trazer nada
de imediato, mas com certeza abrem
passagem para acontecimentos
futuros. Faça a sua parte neste
momento, sustente uma vida social
mais dinâmica.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Entre entendimentos
e desentendimentos
se desenvolvem os relacionamentos
mais significativos, e não há nenhuma
perspectiva de se estabilizarem numa
ou noutra condição, continuarão
oscilando. Melhor aceitar.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Quando não há foco, de
pouco adianta forçar,
melhor descansar, deixar
o tempo correr, se desobrigar de fazer
a vida dar certo e, enfim, aguardar pelo
inevitável momento em que o foco
retornará. Sempre retorna, é assim.

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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SEETE

Revival de ‘iCarly’
irá abordar ausência
de Sam na série
Atriz Jennette McCurdy disse em março que parou
de atuar por se arrepender de seus papéis anteriores
Reprodução Facebook

FOLHAPRESS		
SÃO PAULO

O revival da série
“iCarly” (2007, Nickelodeon) ganhou seu primeiro trailer recentemente,
e os fãs não deixaram de
notar a ausência da atriz
Jennette McCurdy, 28,
que interpretava a melhor
amiga de Carly (Miranda
Cosgrove), Sam Puckett.
Cosgrove, agora em seus
28 anos, afirmou, em entrevista ao Entertainment
Weelky, que a ausência da
personagem icônica será
tratada logo no primeiro
episódio da temporada.
“Definitivamente vamos
falar sobre a relação com
Sam e onde ela está logo
no episódio-piloto.”
“E ela também será
mencionada durante todo
o restante da temporada,
então com certeza sua ausência será explicada na
série”, continuou. Além de
Cosgrove, o ator Nathan
Kress, 28, que vivia Freddie, e Jerry Trainor, 44,
Spencer o irmão mais velho de Carly, estão confirmados no elenco.
A nova temporada terá
13 episódios e irá mostrar Carly, com uma nova
melhor amiga, tentando

TV Tudo
Momento
complicado

Como se não bastasse o
cenário atual, as seguidas
mudanças na programação
do SBT colocam a sua rede
de em completo parafuso.
Há um grande descontentamento em várias praças. Duro de administrar.

Nada mudou

Domingo, finalzinho da “Superdança dos Famosos”, Fausto Silva se dirigiu para alguém e declarou: “Até o final do ano
estamos aqui”. Ou seja, nada mudou em relação ao estabelecido com a direção da Globo e como aqui já foi colocado:
“Domingão”, no ar, até dezembro.

Vale destacar

As relações entre Globo - Fausto Silva, e vice-versa, são as
mais cordiais. A decisão de não renovar depois de 33 anos foi
conversada e ajustada entre as partes. Além do contrato em
vigência, ainda existem outros compromissos, inclusive de
ordem comercial, que serão cumpridos até 31 de dezembro.
Divulgação Globo

Espaço Discovery

Por outro lado, no mesmo SBT, têm funcionado
bem os trabalhos em parceria com o Discovery nas
noites de sábado.
Em pouco tempo, já são
dois produtos no ar: “Mestres da Sabotagem” e “Te
Devo Essa! Brasil”.

Mexida

ELENCO | Nova versão deve estrear a partir de 17 de junho

relançar seu programa
iCarly. A atriz Laci Mosley irá interpretar Harper,
colega de quarto de Carly
que pretende se tornar
uma estilista.
A série promete trazer
uma dinâmica diferente
de Carly e Harper, para
não esquecer Sam. A personagem foi tão marcante que ganhou uma série
derivada com a cantora
Ariana Grande, chamada
“Sam e Cat”.
No entanto, McCurdy
confirmou em março que
parou de atuar por se arrepender de seus papéis
anteriores.

“Tenho vergonha dos
papéis que aceitei no passado. Me arrependo da
minha carreira de várias
formas”, afirmou a artista. “iCarly” foi transmitida
originalmente entre 2007
e 2012.
A nova versão, produzida pela Paramount+, deve
estrear a partir de 17 de junho, e foi desenvolvida por
Jay Kogen e Ali Schouten.

13
EPISÓDIOS TERÁ A
NOVA TEMPORADA DA
SÉRIE

Ciente que precisa mexer
para o programa reagir nos
índices de audiência, Ratinho vem aí com uma novidade: a série “Pequenos
Milagres”.
Os episódios terão entre
10 a 15 minutos de duração.
O projeto deve entrar em
produção ainda no decorrer
desta semana.

Tabelinha

A chegada de Emerson
Sheik à série da Globoplay,
“O Jogo que Mudou a História”, não significa a saída
de Edmundo do projeto.
Esta produção irá abordar a
ascensão das facções criminosas no Rio de Janeiro.

Vários em campo

“O Jogo que Mudou a História”, além dos dois, contará com a participação de
outros ex-jogadores. Paulo
Cezar Caju, por exemplo,
será um treinador. A trama
retratará também um campeonato de futebol entre
times de favelas do Rio.

Trabalho diferente

Depois de Band e Globo,
entre outras, Millena Machado estreia nesta terça-feira um podcast semanal
na Antena 1, “Lado Pessoal”.
A ideia é receber CEOs de
diferentes empresas, para
contar um pouco das suas
experiências profissionais.

Aposta

A Globo ainda não definiu o nome que substituirá
Edna Palatnik na área de
criação de conteúdo.
Após mais de 20 anos de
parceria, ela deixou a casa e,

Fausto Silva

segundo apostas, deve aparecer na Warner Media.

A propósito

O ano de 2022 deverá
acusar as presenças de muitos ex-globais na Warner
Media. Um efeito direto da
contratação de Monica Albuquerque para liderar produções na América Latina.
Autores, atores e diretores para segmentos de ficção e não-ficção. A expectativa é enorme.

Bate – Rebate
· Cláudia Bexiga vai dirigir
“Operação Cupido”, novo
projeto da Rede TV! para
Luciana Gimenez.
· “Infiltrado na Klan” e
“Shazam” serão exibidos
em “Tela Quente”.
· Nesta quarta, dia 9, o
“Power Couple” com Adriane Galisteu completa um
mês no ar.
· “Veneza”, novo filme de
Miguel Falabella, chega aos
cinemas dia 17.
· Paolla Carosella deixou
o “MasterChef” para tocar
projetos particulares e se
dedicar mais à família...

· ... E até o momento é
o que vem acontecendo.
Nada de acerto com outra
TV.
· Depois de Marcos Pasquim, Eliana será a próxima
atração do “Te Devo Essa!
Brasil”...
· ... Fabiana, uma amiga
dos tempos de faculdade,
terá a casa reformada.
· Erika Januza está bem
adiantada nas gravações de
“Verdades Secretas 2”...
· ... A atriz irá integrar o
elenco de outras novas séries da Globoplay.

C´est fini
A Newco, programadora
de canais pagos do Grupo
Bandeirantes, marcou para
o dia 28 de junho a estreia
do canal de culinária “Sabor
& Arte”.
Na grade estarão nomes
como Zeca Camargo, no comando de “Comer É Viajar”;
Josimar Melo, Bel Coelho
e Gero Fasano, “Food Connection”; Jefferson Rueda e
Janaina Rueda, “Sítio Rueda”; Gisele Kato, “A Arte do
Sabor”; entre muitos outros.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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PAULISTÃO

YouTube transmitirá
jogos a partir de 2022
Canal de streaming fechou acordo com FPF e exibirá um jogo por rodada
Cesar Greco/Palmeiras

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta segunda-feira
(7) que o YouTube transmitirá jogos do Campeonato Paulista a partir de
2022.
De acordo com a entidade, a plataforma exibirá 16 partidas ao vivo,
sendo um jogo por rodada, um duelo pelas quartas de final, um da semifinal e as duas partidas
da decisão.
Além dos confrontos
ao vivo, o YouTube também terá conteúdo de
todos os jogos da competição, como melhores
momentos, curiosidades
e entrevistas.
MAIS TORNEIOS
O acordo também envolve outras competições organizadas pela
entidade, como o Paulista Feminino, a Copa São
Paulo, o Paulista Sub-20 e
o Paulista A2.
“Essa parceria com a
Federação Paulista de
Futebol reforça nosso
compromisso com o Brasil e mostra nosso empenho em ser o melhor
parceiro para federações,
clubes e ligas, e entregar

INTERNET | YouTube transmitirá jogos em todas a fases, inclusive a final do Paulistão

o melhor conteúdo aos
fãs de esporte”, disse Fábio Coelho, presidente
do Google Brasil.
Depois do fim do contrato com a Globo, esse é
o primeiro acordo firmado pela FPF para a transmissão do Estadual a
partir de 2022. A entidade não informou os valores da negociação com o
YouTube.
Dona dos direitos até
essa temporada, a emis-

sora carioca negocia a
renovação. Até este ano,
ele pagava a cada um
dos clubes grandes (Corinthians, Palmeiras, São
Paulo e Santos) R$ 26 milhões. Os demais times
ganhavam em média R$
6 milhões.
TELEVISÃO
Band, SBT e Rede TV!
também já manifestaram
interesse pelo campeonato, segundo o portal UOL.
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O meia Fessin chegou
nesta segunda-feira (7)
à Ponte Preta para passar por exames clínicos
e físicos. O jogador de
22 anos, que pertence ao
Corinthians, caso aprovado, assinará contrato
de empréstimo com o
time de Campinas para
o Campeonato Brasileiro
da Série B. Na temporada 2020/2021, o atleta
atuou pelo Bahia, onde
jogou 26 partidas e marcou três gols.
Com o fim desse vínculo, Fessin retornou ao
Corinthians, pelo qual
disputou a Copa São
Paulo de Futebol Junior.
Ele está no cube paulista-
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• 2ª RODADA

Domingo (06/06)
11h – Fluminense 1x 0 Cuiabá

Abel Braga está de time novo - e bem longe do
Brasil. O experiente treinador de 68 anos foi
anunciado na manhã de desta segunda-feira (7)
pelo Lugano, clube da 1ª divisão da Suíça.
No comunicado, a equipe informou que o técnico,
que estava desempregado desde que deixou o
Internacional, assinou contrato por um ano com
opção de extensão por mais um.
Abel está, segundo o Lugano, “concluindo
os trâmites para a obtenção da autorização
de trabalho” e deve chegar à Europa nos
próximos dias. O clube ainda listou as principais
conquistas de Abel, ressaltando as experiências
internacionais do carioca na França e nos
Emirados Árabes.
Divulgação

Fessin fará exames
na Ponte Preta

V
2

Sábado (05/06)
19h – Atlético-GO 2 x 0 São Paulo
21h – Santos 3 x 1 Ceará
21h – Bragantino 3 x 3 Bahia

O SBT, por exemplo,
adquiriu os direitos de
transmissão da Libertadores até 2022, da Champions até 2024 e vai exibir a Copa América deste
ano.
A Band, por sua vez,
adquiriu, a partir desta
temporada, os direitos
de transmissão da Fórmula 1 até o fim de 2022.
A transmissão tem aumentado a audiência da
emissora.

Abel Braga acerta por 1 ano com
clube da 1ª divisão da Suíça

EMPRÉSTIMO

J
2

09 Atlético-MG
10 Corinthians
11 Ceará
12 Santos

O rei do saibro, Rafael Nadal, superou um começo
turbulento para vencer o adolescente italiano
Jannik Sinner por 7-5, 6-3 e 6-0 nesta segundafeira (7), garantindo uma vaga nas quartas de
final de Roland Garros. O espanhol, que busca
conquistar o 14º título de simples no Roland
Garros e se tornar o único tenista com 21 títulos de
Grand Slam, venceu 35 sets consecutivos em Paris.
O 19º do mundo, Sinner, que aos 19 anos foi
rotulado como o próximo grande sucesso do
tênis, enfrentou dificuldades na quadra Philippe
Chatrier depois de começar bem a partida e
chegar a liderar por 5-3 no primeiro set.

NA QUADRA | Nadal superou começo turbulento

PG
6

05 Bahia
06 Fluminense
07 Palmeiras
08 Flamengo

Nadal vence e garante vaga
nas quartas de Roland Garros

Nicolas Gouhier / FFT

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
Clubes
01 Fortaleza
02 Athletico-PR
03 Atlético-GO
04 Bragantino

GIRO POR AI

16h – Fortaleza 5 x 1 Internacional
16h – América-MG 0 x 1 Corinthians
18h15 – Palmeiras 3 x 1 Chapecoense
18h15 – Juventude 0 x 3 Athletico-PR
20h30 – Sport 0 x 1 Atlético-MG
A conﬁrmar – Grêmio x Flamengo

Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

ABEL BRAGA | Vai comandar o Lugano, na Suíça

Corinthians usa 5 jogadores
da base durante treino
FESSIN | Empréstimo

no desde que foi captado
junto à Base do ABC-RN.
Na Macaca, o jogador
substituirá Renan Mota,
que foi para o Vila Nova.
Antes de liberar o empréstimo, o Corinthians
renovou o contrato de
Fessin até o final de 2022.

Depois de conquistar sua primeira vitória no
Campeonato Brasileiro, diante do América-MG, o
Corinthians retornou aos treinos nesta segundafeira (7), no CT Joaquim Grava. Em campo, o
técnico Sylvinho comandou uma atividade de
marcação e de troca de passes com os reservas,
que foram acompanhados de cinco garotos das
categorias de base -o goleiro Alan Gobetti, os
zagueiros Belezi e Léo Paraíso, além dos laterais
Igor Formiga e Reginaldo. O Timão pensa no
jogo da próxima quarta (9), diante do Atlético-GO,
em Goiânia, pela Copa do Brasil, quando precisa
vencer com três ou mais gols de diferença.

ESPORTES
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COPA AMÉRICA

Torneio coloca CBF na mira do MPF
Também estão na mira dos procuradores os estados, cidades, patrocinadores e emissoras de televisão
MÔNICA BERGAMO
SÃO PAULO

O Ministério Público Federal decidiu realizar uma
ação coordenada para
investigar a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e os estados e municípios que vão abrigar a
Copa América no Brasil.
O SBT e a Disney (canais
ESPN e Fox Sports), que
vão transmitir as partidas,
também serão objeto das
ações, bem como as empresas que patrocinam o
evento. São citadas Mastercard, Ambev, Latam,
Semp TCL, Diageo, Kwai,
Betsson e TeamViewer21,
além de Betfair22.
O subprocurador Carlos
Alberto Vilhena, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, determinou a expedição de ofícios
aos procuradores dos

estados de Goiás, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, São
Paulo e Distrito Federal
“exortando-os” à abertura
de procedimentos de investigação.
A CBF e as empresas
envolvidas no torneio deverão ser investigadas por
“atos violadores dos direitos à vida e à saúde”.
Os gestores de estados
e municípios deverão
responder por colaborar com as violações ou
“ao menos” por se omitir
“do dever de prevenção a
condutas transgressoras
de direitos humanos no
contexto de atividades
empresariais e do dever
de proteção contra comportamentos atentatórios
a mencionados direitos
fundamentais”.
JOGADORES
Os jogadores da seleção

brasileira e a comissão
técnica decidiram que
irão jogar a Copa América
no Brasil, com início em
13 de junho.
A possibilidade de boicote chegou a ser ventilada quando Rogério
Caboclo ainda era o presidente da CBF (Confederação Brasileira de
Futebol). O dirigente foi
afastado do cargo por 30
dias após ser acusado de
assédio sexual por sua secretária na entidade.
O grupo, no entanto,
ainda divulgará um manifesto contrário à realização do evento no país devido ao recrudescimento
da pandemia de Covid-19.
A ideia inicial era de
publicar o texto após o
jogo das Eliminatórias
contra o Paraguai, nesta
terça (8), mas ainda não
há um consenso.

ELIMINATÓRIAS

Lucas Figueredo/CBF

SELEÇÃO | Jogadores brasileiros anunciaram que decidiram disputar a Copa América

ABUSO SEXUAL

Em meio à crise, seleção
Denúncia será investigada
brasileira pega o Paraguai pelo Ministério Público
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Denúncia de assédio
moral e sexual, afastamento de presidente da
CBF (Confederação Brasileira de Futebol), governantes opinando sobre
Tite e os rumos da Copa
América no Brasil. Em
meio ao noticiário que
cerca o futebol brasileiro,
haverá bola rolando nesta
terça-feira (8).
A seleção brasileira enfrenta o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco,
em Assunção, pela oitava
rodada das Eliminatórias
para a Copa do Mundo. A
partida, que acontece às
21h30 (de Brasília), terá
transmissão da Globo.
O Brasil, que vem de
vitória por 2 a 0 sobre o
Equador, lidera a disputa
com 15 pontos (cinco vitórias em cinco partidas),
seguido pela Argentina,
que tem 11.

Nesta
segunda-feira
(7), os atletas e a comissão técnica da seleção
decidiram que irão jogar
a Copa América, ainda
que haja insatisfação
do grupo com relação à
maneira como a CBF assumiu o torneio após as
desistências de Colômbia
e Argentina, as sedes originais da competição.
Desde a semana passada, no início da preparação para o primeiro jogo
desta data Fifa, contra o
Equador, também pelas
Eliminatórias, os jogadores e Tite procuraram deixar a discussão da Copa
América de lado, ao menos publicamente.
Tanto o técnico como
o capitão, Casemiro, falaram que a posição do
grupo é muito clara, mas
evitaram externar quais
os pontos fundamentais
da discordância antes
do confronto com os paraguaios.

O jogo desta terça-feira é a prioridade de atletas e comissão técnica
neste momento, já que
as Eliminatórias são o
caminho para a próxima Copa do Mundo, em
2022, no Qatar.
O maior interesse, porém, não está na partida
em si, mas no ato que o
grupo planeja realizar
após o compromisso em
Assunção.
Jogadores e comissão
estudam a publicação de
um manifesto contrário à
realização da Copa América. Embora assumam
que jogarão o torneio,
querem deixar claro e tornar público o descontentamento com a disputa.
“Para nós o vital é a
nossa preparação, jogar
bem. Estamos na Copa do
Mundo. Eliminatórias já é
um processo de Copa do
Mundo, muitas vezes as
pessoas não se dão conta
disso”, afirmou Tite.
Lucas Figueredo/CBF

TITE | Seleção brasileira desembarcou ontem no Paraguai para o jogo das eliminatórias

Lucas Figueredo/CBF

CABOCLO | Afastado da presidência, afirma que é inocente e recuperará o cargo

Após denúncia de
uma secretária que acusa Rogério Caboclo de
assédio moral e sexual,
o Ministério Público do
Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) abrirá
uma investigação contra
a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O MPT tomou essa decisão na sexta (4), após a
repercussão da denúncia protocolada pela
funcionária à Comissão
de Ética e Diretoria de
Governança e Conformidade da CBF. O órgão
define, ainda nesta segunda (7), quem será o

procurador que deverá
cuidar do caso.
No domingo, Caboclo
foi afastado da presidência da entidade por
30 dias, a princípio. Ele
terá que se defender no
Conselho de Ética da
CBF e, possivelmente,
no MPT-RJ.
A autora da denúncia,
que trabalhava como
secretária do dirigente,
detalhou os constrangimentos que sofreu. De
acordo com a funcionária, os abusos teriam
começado em abril do
ano passado. Ela afirma
que algumas situações

aconteceram diante de
diretores da CBF.
O presidente afastado
da CBF, Rogério Caboclo, afirmou nesta segunda (7) que vai provar
a sua inocência sobre
a acusação de assédio
sexual e moral feita por
uma funcionária da entidade. Ele também disse que vai recuperar seu
cargo na confederação.
“Não posso falar nada
sobre isso [acusação],
porque tudo será tratado na minha defesa. Eu
sou inocente”, disse o
dirigentes.

| FOLHAPRESS
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COPA DO BRASIL

Tricolor tem de vencer
hoje para seguir vivo

Se ganhar com um gol de diferença, São Paulo leva partida para os pênaltis
Rubens Chiri

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O São Paulo disputa
nesta terça-feira (8), às
19h, seu primeiro mata-mata em desvantagem
na temporada de 2021,
em confronto com o 4 de
Julho (PI), que, apesar de
pouco expressivo, colocará à prova a dificuldade
dos tricolores em atuar
contra equipes fechadas.
Para avançar às oitavas
de final da Copa do Brasil
ao fim dos 90 minutos, o
São Paulo precisará ganhar por dois gols de diferença. Na ida, o time
piauiense venceu por 3 a
2. Como não há critério
de gol qualificado, a disputa irá para os pênaltis
caso os são-paulinos vençam por apenas um gol.
“Estamos com muita vontade de reverter o
resultado na terça-feira.
Sabemos que contra times que fecham espaços
é mais difícil”, sentenciou
Juan Branda, auxiliar-técnico que comandou o
São Paulo no sábado (5),
em Goiânia (GO), contra
o Atlético-GO, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Na ocasião, o técnico Hernán Crespo ficou
isolado por apresentar

CONTRATO

Empereur é sacado
do time do Palmeiras
O Palmeiras não deve
mais usar o zagueiro
Alan Empereur, que vinha jogando no clube
sob empréstimo, até
que consiga contratá-lo
em definitivo junto ao
Hellas Verona (ITA). No
acordo entre os clubes,
havia uma cláusula determinando a obrigatoriedade da contratação
do jogador, caso ele
atingisse um patamar
de 60% de participação
nas partidas entre novembro e o fim de junho, quando se encerra
seu vínculo.
O número não foi
e nem seria atingido,
mesmo que ele jogasse
todas as partidas até o
fim do mês.
O clube, entretanto,
quer contar com o zagueiro, mas entende
que os termos e valores
anteriores não podem

mais ser aplicados. Assim, para que ele não
chegue a seis partidas
pelo Palmeiras, o que o
impediria de atuar por
outro clube neste Brasileiro, Alan deve seguir
fora das listas de convocações enquanto os
clubes negociam.
Um outro empréstimo, no momento, não
é visto como uma possibilidade viável por
parte do clube italiano.
Na vitória sobre a Chapecoense no domingo
(6), Alan não foi relacionado e constou na lista
de desfalques como
poupado. Na entrevista coletiva após o jogo,
o técnico Abel Ferreira
sinalizou que a questão
não era física ou técnica. Alan jogou em 26
dos 62 jogos do Palmeiras desde que chegou
ao clube.
| FOLHAPRESS
Cesar Greco/Palmeiras

TROPEÇO | São Paulo perdeu a primeira partida para o 4 de Julho por 3 a 2

sintomas gripais, mesmo
sem testar positivo para
a Covid-19. Com mais
um exame negativo, mas
agora sem sinal de qualquer infecção, o treinador
argentino está liberado
pelo departamento médico tricolor para ficar à
beira do gramado.
A derrota por 2 a 0 deixou o São Paulo para trás
na tabela do Brasileiro,
mas os problemas vão
além disso: o time tricolor teve dificuldade para

ameaçar o gol do Atlético-GO e ainda cometeu
falhas no setor defensivo
que determinaram o placar final. Agora, já são três
partidas seguidas sem vitória na temporada.
Na partida anterior
pelo Brasileiro, no empate sem gols contra o
Fluminense, no Morumbi, o São Paulo também
ficou diante de um adversário que atuava mais
recuado e teve dificuldade em oferecer perigo.

VOLTA

Santos avança para ter
Ganso por empréstismo
O Santos avançou na
negociação pela contratação de Paulo Henrique
Ganso, do Fluminense.
Os clubes conversam
diariamente e as diferenças diminuíram. Como
publicou a TNT Sports, o
empréstimo até dezembro de 2021 está adiantado. Pesa a favor do time
da Vila Belmiro o desejo
de Ganso em retornar. O
meia, inclusive, não ficou à disposição contra o
Cuiabá pelo Campeonato
Brasileiro.
O Santos aceita pagar,
no máximo, R$ 200 mil
por mês. Ganso recebe
pouco mais de R$ 400 mil
e o Flu barganha para aumentar a economia até o
fim do ano.
A preocupação do time
é fixar um valor de compra aceitável. A ideia é
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Lucas Merçon / Fluminense

GANSO | Santos aceita pagar R$ 200 mil para o jogador

não correr o risco de recuperar o atleta e depois
não poder ficar com ele
em definitivo.
SOBREVIDA
Paulo Henrique tem
31 anos e foi indicado
por Fernando Diniz ao
Santos. O jogador viveu
seu melhor momento
pelo Fluminense sob o

comando do técnico em
2019.
Luiz Felipe voltou a
aparecer entre os titulares
do Santos na vitória por 2
a 0 sobre o Cianorte (PR)
na semana passada, pela
Copa do Brasil, adversário que o time alvinegro
revê às 16h30 desta terça-feira (8), desta vez na Vila
Belmiro.
| FOLHAPRESS

Aliás, os cariocas estiveram mais próximos de
vencer, tendo desperdiçado um pênalti.
Mesmo com os tropeços recentes, Branda evitou falar, após a derrota
na capital goiana, se os
adversários fechados têm
sido um problema para o
São Paulo. Em vez disso,
se limitou a exemplificar
de maneira positiva os
duelos contra o Palmeiras
durante o Campeonato
Paulista.

EMPEREUR | Palmeiras tem interesse na contratação

EM VALINHOS

Tenista de Nova Odessa
disputa quartas de final
A tenista de Nova Odessa Manuela Gonçalez
Ganciar ficou entre as
oito melhores competidoras, dentre 49 inscritas na
chave dela na XXIX Copa
São Paulo de Tênis - Troféu
Marilia Silberberg, disputado no último sábado (5)
em Mogi das Cruzes(SP),
pelo Circuito Brasileiro de
Tênis Infanto-juvenil, categoria 16 anos.
Ela eliminou Beatriz
Onishi, a número do Estado de São Paulo, por 2 a
0, parciais 4/0 e 4/0. Depois passou por Lavynia
Sá, atual 19ª do ranking,
por 2 a 0, com parciais de
5/4 e 5/3, parando apenas na cabeça número 1
do torneio, Catharinha
Cardoso, perdendo por 0
a 2, parciais de 5x7 (7/5)
e 1x6.

Arquivo / TodoDia Imagem

MANUELA | Atleta somou 45 pontos no ranking CBT

Com esse resultado,
Manuela somará 45
pontos no ranking CBT
(Confederação Brasileira
de Tênis). Esse é o maior
torneio infanto-juvenil
organizado pela entidade. No dia 12 de Junho,
próximo final de semana,
Manuela jogará as quartas de final em Valinhos
pelo torneio da Federa-

ção Paulista de Tênis.
“A Manuela tem grandes chances de chegar
a final e vencer esse torneio. Ela está treinando
diariamente em ritmo
forte. Eu creio que vamos
ter um ótimo resultado”,
ressaltou o técnico Fernando Araújo Tavares, do
Paraíso do Tênis.
| DA REDAÇÃO

