Queiroga sem
carta branca
Em novo depoimento à CPI,
ministro da Saúde afirma
não ser ‘censor’ do presidente
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35 anos depois, Brasil
vence no Paraguai
pelas Eliminatórias
Com autoridade, seleção
faz 2 a 0, derruba tabu
histórico e segue com 100%
de aproveitamento na
campanha rumo à Copa
Esportes 09

São Paulo garante
vaga com goleada
histórica de 9 a 1
Tricolor se recupera em
grande estilo do tropeço
no Piauí, massacra o fraco
4 de Julho no Morumbi e
avança na Copa do Brasil
VITÓRIA NO PARAGUAI | Neymar, que fez excelente partida, marcou o primeiro e deu assistência para o segundo gol no jogo desta terça

Esportes 10

Com dinheiro em caixa, Prefeitura
atrasa compra de testes de Covid
Câmara libera recursos para 20 mil testes rápidos, que deveriam já estar sendo utilizados desde a semana
passada, mas Americana ainda vai concluir licitação para compra e prevê chegada do material só em julho P5

Vacinação contra Covid-19
chega hoje a novos grupos

Kleber Ragazzo / TodoDia Imagem

Americana e Santa Bárbara d’Oeste anunciaram ontem
que começa nesta quarta-feira (9) a vacinação contra a Covid-19 em novos grupos: profissionais de educação de 45 e
46 anos de idade, além de gestantes e puérperas (que deram
à luz nos últimos 45 dias) maiores de 18 anos sem comorbidades. Para os profissionais da Educação, é necessário o QR
Code gerado no site “VacinaJá”, do governo de SP.
05 Cidades

Julgamento
de padre deve
ser prolongado
até sexta-feira

Gama inaugura
espaço para
mulher vítima
de violência
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AÇÕES SOCIAIS | Solenidade na Guarda ontem marcou inauguração da Inspetoria de Defesa da Mulher
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Meu pequenino cantor solitário
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Na frente da minha casa
há um pássaro que canta muito, canta incansavelmente, canta todo o
tempo. Às vezes, acordo
de madrugada com ele
cantando no fio do poste
em frente a minha casa.
Gosto do canto de passarinhos e não acho que seja
simplemente barulho, de
jeito nenhum.
Acho que eles são a voz
da natureza. Mas esse passarinho – é sempre o mesmo passarinho – canta às
vezes feliz, outras vezes parece lamentar, parece estar
chamando alguém, parace
sentir a falta de alguém,
eu diria que parece sentir
saudades de alguém, pois
seu canto, de repente, fica
triste. Às vezes parece reclamar de alguma coisa,

outras vezes parece estar
falando com alguém. Parece, ainda, outras vezes,
estrar bravo, chateado
com alguma coisa.
É possível que um ser
tão belo e tão pequeno
possa ter sentimentos tão
diferentes? Pois acho que
o passarinho que adotou o
trecho da rua onde moro,
nos últimos tempos, é
capaz de sentimentos e
emoções. Acho, algumas

Às vezes parece
reclamar de alguma
coisa, outras parece
estar falando
vezes, que ele está esperando alguém, que está
procurando alguém. Será
o seu grande amor?
Não sei, não entendo a
língua dos passarinhos –
e gostaria de entender –,
mas percebo as diveresas
nuances do seu cantar,
do seu trinado. Ele canta
de maneiras diferentes e
penso que cada maneira

diferente de cantar que
dizer uma coisa diferente. O que ele pede, com
tanta veemência? O que
ele procura? O que o faz
feliz? Gostaria de saber o
que sente meu pequeno
vizinho.
É muito solitário, o passarinho da minha rua.
Está sempre só. Estará
procurando sua cara-metade? Queria poder ajudá-lo, passarinho. Ninguém
deve ficar sozinho.
E vejo você, dia após
dia, sem companhia, cantando a plenos pulmões o
dia inteiro, a noite inteira.
Como disse, às vezes até
canta com tristeza. E eu
fico triste também. Não
me importa que ele me
acorde à noite, mas isso
me faz lembrar de que ele
está lá fora, só.
Torço para que ele encontre quem ele está procurando, quem ele chama
com tanta insistência. Torço muito para que quem
ele espera responda aos
seus chamados. Vou sentir
falta do seu canto, mas saberei que ele estará feliz. E
ficarei feliz também.
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Sou ministro
da Saúde, não
um censor do
presidente da
República

Iodyko Hayashida Yamashita

Faleceu anteontem, aos 80 anos. Era viúva de Toshinoro
Yamashita, deixando as filhas: Márcia, Cleusa e Kátia. Foi sepultada
ontem, no Cemitério Parque dos Lírios. (Funerária Araújo-Orsola)

Walter Recanelli Rapace

MAIS VACINAS | Lotes de vacina da Pfizer começam a chegar às cidades da

região, reforçando o combate à Covid-19.
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Em momentos de crise, muitas pessoas deixam de ter persistência,
perdendo o foco e o empenho para conquistar
seus sonhos e objetivos.
Antes de falar sobre a
batalha diária, que é ir
em busca de um objetivo, é preciso entender e
classificar o que seria o
sonho e o que acontece com os nossos pensamentos ao fazer essa
identificação.
O sonho nada mais
é do que tudo aquilo
que planejamos e que,
às vezes, pode parecer impalpável e pouco concreto. Apesar da
significação, é essencial
deixar claro que é muito
importante sonharmos.
Um indivíduo que não
sonha, fica estagnado,
paralisa, não se projeta
e não é capaz de planejar o futuro. Portanto,
sonhar é saudável.
Tão saudável e agradável, também, é termos
objetivos. E claro, sem
deixar os sonhos de lado
por parecerem pouco concretos. O ideal é
unir o útil ao agradável:
trazer esse objetivo aos
nossos sonhos. E o objetivo é tudo aquilo que
pretendemos, o nosso
propósito. Quando possuímos isso, temos foco.
Quanto mais foco, mais
palpável e concreto o
objetivo se torna.
Desde o nascimento, somos criados para
termos conquistas. Incentivamos as crianças
a vencer, ovacionamos

Santa Bárbara d’Oeste

Ministro da Saúde, em novo
depoimento ontem à CPI da
Covid no Senado

facebook.com/jornaltododia

ALESSANDRA AUGUSTO
PSICÓLOGA E PALESTRANTE

os vitoriosos, louvamos
aqueles que vencem.
Por isso, desde cedo somos programados para
aceitar a nós mesmos
somente se formos vencedores. É comum ouvir
que quem não vence, é
um fracassado. É preciso
ter cuidado. Esse pensamento faz se desenvolver um medo que pode
nos impedir de tentar, de
sair da zona de conforto.
Ter medo do fracasso
pode ser excludente.
Para superar os obstáculos de forma prática, é
preciso classificar. Identifique o que é sonho e o
que é objetivo. Traga seu
sonho para o concreto,
avalie as possibilidades.
A palavra-chave, nesse
caso, é “planejar”. Pergunte-se: em que o seu
objetivo está alicerçado? Será que em pensamentos? Em devaneios?
Ou em coisas concretas,
palpáveis? Planeje e supere o medo do fracasso.
A diferença entre as
pessoas que vão atrás
do seu objetivo e aquelas que têm medo do
fracasso é o acesso ao
emocional. A pessoa que
deixa de acessar o emocional, trazendo razão e
consciência para os seus
objetivos, consegue planejar, faz ser concreto.
Portanto, o que nos
faz um vencedor é a capacidade de planejar,
considerar a dificuldade e o possível fracasso.
Respeite o seu processo. Não abandone um
circuito pelo número
de pedras no caminho.
Respeite o seu tempo
e o momento. Por isso,
não se sinta frustrado
com algo só por demorar um pouco ou não
ser tão rápido quanto
gostaria, ou por não ser
perfeito. Seja persistente e alcance seus objetivos e sonhos.

FALECIMENTOS

MARCELO QUEIROGA

Fale conosco

Persistência: a busca pelo
objetivo e o medo do fracasso
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Gama abre espaço
para acolher mulher
vítima de violência

Kleber Ragazzo / TodoDia Imagem

Inspetoria de Defesa, na sede da Guarda, vai dar apoio
também a pessoas em situação de rua em Americana
LEON BOTÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana inaugurou nesta
terça-feira (8) a IDMAS
(Inspetoria de Defesa
da Mulher e Ações Sociais), um espaço de
acolhimento a mulheres
vítimas de violência doméstica, instalado nas
dependências da Gama
(Guarda Municipal de
Americana).
Localizada na sede da
Gama, na Avenida Bandeirantes, a 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,
de incrementando o trabalho que já é feito pela
“Patrulha Maria da Penha”, criada em 2018 na
Gama.
“É mais uma atividade
social da Guarda prestando serviço à comunidade.
Queremos a Guarda mais
próxima do cidadão, da
família, da criança, do
idoso, da mulher, e através dessa abertura vamos
conseguindo galgar esse
espaço”, disse o prefeito
Chico Sardelli (PV) na
inauguração, acompanhada pelo vice-prefeito, Odir Demarch (PL),
secretários, vereadores e
guardas municipais.
De acordo com informações da prefeitura, a
IDMAS incorporará aos
serviços do Projeto Anjos
da Guarda, responsável

pelas rondas escolares,
além de auxiliar os profissionais da Secretaria
de Assistência Social e
Direitos Humanos no
trabalho com pessoas em
situação de rua.
O objetivo é dar o apoio
necessário para a realização do Serviço Especializado de Abordagem
(Seas),
encaminhando
essas pessoas, quando
necessário, para atendimento médico, oferecendo abrigo e atendendo
outras questões relacionadas a essa população.
“É uma conquista
muito importante para
a mulher vítima de violência, para que tenha
acolhimento e proteção
no momento de vulnerabilidade que enfrenta. O
espaço vai integrar ações
de atendimento, orien-

INAUGURAÇÃO | Solenidade nesta terça marcou abertura do espaço na Guarda

tações e enfrentamento
com o trabalho da Guarda Municipal e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos”,
disse a secretária de Assistência Social e Direitos
Humanos, Juliani Hellen
Munhoz Fernandes.
“CASA ABRIGO”
Após a inauguração,
Chico Sardelli concedeu
entrevista coletiva à imprensa e foi questionado
sobre a possibilidade de

AMERICANA

AMERICANA

Policiais civis da DIG
(Delegacia de Investigações Gerais) prenderam um vendedor de 27
anos de idade no Jardim
dos Lírios, em Americana, na segunda-feira (7).
Ele estava com um carro
clonado e várias roupas,
bolsas, calçados e aparelhos celulares sem notas fiscais.
A ação foi parte da
investigação de uma
quadrilha envolvida em
roubos a residências e
estabelecimentos comerciais que age em
Americana e região.

O veículo clonado
apreendido, um Citroen
C3, com placas de São
Paulo, era usado para a
prática de assaltos.
O carro original está
em São Paulo, capital,
de posse de sua legítima
proprietária.
Na residência, os policiais encontraram, além
do veículo, várias roupas e outros itens cujas
origens serão investigadas. O homem foi autuado em flagrante e
encaminhado à Cadeia
de Sumaré.

| HEITOR CARVALHO

C3 | Carro clonado estava circulando em Americana

O Sam’s Club, que funcionará no local onde ficava o prédio do antigo
Walmart (que foi destruído por um incêndio
em 22 de fevereiro de
2017), abriu 70 vagas de
emprego em Americana.
Os interessados em
trabalhar no clube de
compras do grupo Walmart devem cadastrar
seus currículos na página do Grupo Big no site
Vagas.com. As inscrições serão aceitas até o
final do mês de junho.
VAGAS
A empresa, que é parte
do Grupo Big, disponibilizou 50 oportunidades
para o cargo de operador de loja, com salário
a combinar, e 20 para
caixa, com remuneração
de R$ 1.598,00 mensais.
Ambas as vagas exigem ensino médio completo e é voltada para
pessoas que moram em
Americana ou que te-

correndo risco de serem
vítimas de violência.
Questionado se a “casa
abrigo” está nos planos,
Chico disse: “não tenha
dúvidas”. “O prefeito passado assumiu a cidade
com dificuldades, elas
existem ainda, mas está
dentro do nosso cronograma, da nossa plataforma de governo, tão logo a
gente consiga equilibrar
as contas vamos poder
avançar dentro desse
projeto”, disse.

AJUDA EMERGENCIAL

Polícia prende homem Sam’s Club abre 70
vagas de emprego
com veículo clonado
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

implantar na cidade uma
“casa abrigo” para mulheres vítimas de violência e disse que a medida
está nos planos.
Em outros municípios
da região, esses espaços
são casas em endereços
não divulgados publicamente, de conhecimento apenas das forças de
segurança e também da
área social das prefeituras, para onde mulheres,
com ou sem filhos, são
levadas quando estão

Arquivo / TodoDia Imagem

TRABALHO | 70 vagas

nham fácil acesso ao
município.
São oferecidos benefícios como assistência
médica e odontológica,
participação nos lucros
da empresa, refeitório,
seguro de vida e vale-transporte.
Aqueles que forem
contratados vão trabalhar na unidade, cuja
inauguração é prevista
para o próximo mês de
agosto, na Rua Fonte da
Saudade, no Jardim São
Paulo.

Nova Odessa segue
pagando auxílio local
A Prefeitura de Nova
Odessa atingiu nesta terça-feira (8) a marca de 244
cartões do Programa NOS
(Nova Odessa Solidária)
entregues aos beneficiados. Para esta quarta-feira (9), mais 319 titulares
foram convocados para
retirar o cartão pré-pago
do auxílio emergencial
municipal no saguão do
Paço – incluindo um novo
grupo por ordem alfabética e parte dos previamente
convocados que ainda não
compareceram.
Até o final da semana,
todos os 1,1 mil beneficiados do 1º grupo terão sido
convocados para retirar e
habilitar o cartão, pré-carregado com a primeira das
três parcelas de R$ 200,00
para compra de gêneros
alimentícios nos estabelecimentos comerciais da
cidade já cadastrados junto à instituição financeira
contratada.
Essas primeiras 1,1 mil
famílias beneficiadas são
aquelas que realizaram a
revalidação cadastral entre
março e abril.

No total, o programa
prevê beneficiar 1.640 famílias da cidade.
Até sexta-feira, estão
sendo convocados, por
ordem alfabética, cerca de
250 titulares por dia (inclusive os reconvocados que
vão deixando de comparecer), sempre através de publicações no Diário Oficial
e canais de comunicação
online da prefeitura. Para
a terça, foram convocados
os titulares cujos nomes
começam com A a F. Para
esta quarta-feira, 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.
Quem perder a data da
convocação poderá continuar procurando a equipe
da Promoção Social que
atua na prefeitura nos dias
úteis.
| DA REDAÇÃO
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R$ 100 MIL PARA A ESCOLA CAMISA 1
A Escola de Goleiros Camisa 1 recebeu ontem uma boa
notícia: a confirmação de que vai receber R$ 100 mil para
o projeto esportivo em Americana. A verba foi anunciada
pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), que esteve nesta terça na escola, junto com Vander Batistella,
idealizador e coordenador da Camisa 1, Erivelton José de
Barros, presidente, e Amarildo Gomes, um dos diretores.
Macris é parceiro da Escola de Goleiros, a primeira do Brasil, e já destinou, segundo seus cálculos, R$ 219 mil que
foram utilizados para construção de dois novos campos
de futebol society, inaugurados em outubro passado.

R$ 100 MIL PARA A ESCOLA CAMISA 1 (2)
O tucano Vanderlei Macris destacou ao projeto da Escola de
Goleiros. “São 150 crianças de Americana e região atendidas
pela escola, que é referência no país. Crianças que utilizam
seu tempo livre com o esporte, que contribui para formação
de atletas e também de bons cidadãos. Acredito que o que já
é bom, vai ficar ainda melhor com as melhorias orquestradas
pelo Vander e os demais responsáveis”, completou. De acordo
com Vander Batistella, os R$ 100 mil serão utilizados para
compra de novos alambrados dos campos, que são de grande
estrutura e já possuem 30 anos. Além da construção de um
novo muro de proteção, para maior segurança do espaço e
das crianças e adolescentes atendidos.

UM CONSÓRCIO PARA A SAÚDE
O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na Câmara de Americana uma indicação solicitando a adesão do município a um
“consórcio intermunicipal de atendimento especializado à saúde”. No documento, o parlamentar cita que alguns municípios
paulistas têm formalizado e aderido a consórcios intermunicipais para atendimento especializado na saúde. “Por meio dele,
são oferecidas cotas de consultas com médicos especialistas
conforme a contrapartida mensal que o município interessado
oferta. Tal iniciativa tem sido aprovada, pois, todo o custo desse
centro clínico é praticamente rateado entre seus consorciados.
Além disso, permite-se, também, que os gestores municipais
busquem recursos da União e do Estado para sua estruturação
e ampliação”, destaca o parlamentar.

ASFALTO DEZ
Três dias. Foi o tempo
que duraram os reparos
do asfalto, feitos pela
Prefeitura de Americana,
na Rua Ricciotti Sacilotto,
no trecho entre as ruas São
Vicente de Paulo e Salvador Giordano, no Jardim
São Domingos. A denúncia
foi feita por moradores ao
vereador Leco (Podemos).

ASFALTO DEZ (2)
Leco levantou o caso em
requerimento na Câmara de
Americana. O parlamentar
questiona se os reparos
foram executados por
equipes do próprioDAE ou
por empresa terceirizada.
Caso seja empresa contratada, quer saber se o DAE
pretende solicitar que sejam
refeitos sem nova cobrança.

ATIVIDADES FÍSICAS ONLINE
Em Nova Odessa, o sedentarismo de crianças e adolescentes
que tiveram as atividades suspensas por conta da pandemia
de Covid-19 é tema do vereador Levi da Farmácia (DEM). O
parlamentar apresentou requerimento solicitando que a prefeitura promova estudos para realização de atividades físicas
de forma remota, aproveitando a mão de obra de professores
e treinadores efetivos. No requerimento, Levi destaca que foi
procurado por pais preocupados com o sedentarismo dos filhos,
assunto também abordado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que explica que os exercícios físicos são fundamentais para
o desenvolvimento muscoesquelético e intelectual das crianças.
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ABUSO SEXUAL

Julgamento de padre será
prolongado até sexta
Após 6h de audiências no 1º dia, previsão de desfecho quinta é descartada
Reprodução

LEON BOTÃO
AMERICANA

O julgamento do padre
Pedro Leandro Ricardo,
ex-reitor da Basílica de
Santo Antônio de Pádua,
de Americana, que começou ontem, deve se
prolongar até a sexta-feira (11). Nesta terça, as oitivas das testemunhas de
acusação, realizadas de
maneira virtual, em Araras, duraram pouco mais
de seis horas, e devem
continuar nesta quarta.
O padre Leandro responde à 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.
Segundo a acusação,
ele teria se beneficiado
de sua posição como padre para atrair e ganhar
a confiança de quatro
“coroinhas” menores de
idade para molestá-los.O
caso tramita em segredo
de justiça.
O religioso 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 acusa-

PADRE PEDRO LEANDRO RICARDO | Nega crimes sexuais contra menores em Araras

ções de apropriação de
recursos da Diocese de
Limeira. Ele também responde a um processo canônico no Vaticano, também sigiloso.
O juiz do caso, Rafael
Pavan de Moraes Filgueira, havia dividido o julgamento em três partes:
oitiva das testemunhas
de acusação, oitiva das
testemunhas de defesa e
a oitiva do padre.
Cada etapa ocorreria
ao longo de um dia: terça,
quarta e quinta, respectivamente.
No entanto, as oitivas
das testemunhas de acusação, realizadas nesta
terça, ainda não terminaram e vão prosseguir
nesta quarta.

A previsão é de que as
testemunhas de defesa
sejam ouvidas na quinta
e o padre, na sexta. A sentença pode sair, ou não,
na própria sexta, mas
pode levar dias ou até
semanas. Por conta da
pandemia, as audiências
do julgamento têm ocorrido apenas de maneira
virtual.
A reportagem tentou
contato na noite desta
terça, após o fim do primeiro dia de audiências,
com dois advogados que
compõem a acusação,
mas eles não retornaram
até o fechamento desta
edição.
Desde o início das denúncias, o padre Leandro
tem negado as acusações

e evitado falar com a imprensa.
Seu advogado, Paulo
Henrique de Moraes Sarmento, já chegou a classificar as denúncias como
“aberração” e, nesta terça,
após o primeiro dia de
audiências, tornou a defender a inocência do religioso. “Não posso revelar detalhes da audiência
porque o processo está em
segredo de justiça. Mas,
como prognóstico, a gente acha que muita coisa
foi esclarecida na audiência de hoje, e acreditamos
piamente na inocência do
padre e acreditamos mais
ainda que essa inocência
já começou a ser comprovada nos autos”, disse o
advogado.

AMERICANA

Troca de redes de água prossegue
A Rua Arno Togneta,
no trecho entre as Ruas
Orlando Dei Santi e Antonio Campana, na região
do bairro Vila Belvedere,
em Americana, receberam nesta terça-feira (8)
as obras de troca de rede
do Programa “Água na
Torneira”. Lançado, no
dia 24 de maio, pelo prefeito Chico Sardelli (PV),
o programa visa a troca
contínua e modernização
da rede de abastecimento
de água na cidade.
Segundo o DAE (Departamento de Água e
Esgoto) de Americana, os

trabalhos de substituição
de rede na Rua Arno Togneta devem ser concluídos num prazo estimado
de 10 dias. Ao todo, serão
substituídos, aproximadamente, 160 metros de
rede antiga, de ferro fundido, por tubulação de
PVC, de 60 milímetros de
diâmetro, material mais
resistente.
Desde o início do programa, já foram executadas obras de troca de rede
nas Ruas Paraná, entre
as Ruas Minas Gerais e
Paraíba, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e

Francisco Galassi, entre
as Ruas Francisco Garbo
e Fernando Luis Baldin,
região do bairro São Vito.
Foram substituídos, aproximadamente, 110 metros de tubulação.
Na Rua Sergipe, entre as
Ruas Brasília e Rio Grande, região do bairro Colina, foram trocados cerca
de 85 metros de rede.
Com o Programa “Água
na Torneira”, serão viabilizadas trocas preventivas da rede de abastecimento de água visando a
melhora na qualidade do
serviço.
| DA REDAÇÃO

Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

OBRAS | Na Vila Belvedere
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Testes de Covid só chegam em julho
Prefeitura de Americana ainda fará licitação para compra de 20 mil kits diagnósticos, com verba da Câmara
Arquivo / TodoDia Imagem

LEON BOTÃO
AMERICANA

Os 20 mil testes rápidos
de Covid-19 que serão
comprados pela Prefeitura de Americana com dinheiro devolvido no mês
passado pela Câmara de
Vereadores só devem chegar à cidade daqui a um
mês, conforme nova previsão informada pelo prefeito Chico Sardelli (PV)
nesta terça-feira.
A previsão inicial era de
que o material estivesse à
disposição para uso na semana passada.
A compra dos testes foi
anunciada pelo prefeito e
pelo presidente da Câmara, Thiago Martins (PV),
no dia 21 de maio, quando o Chefe do Legislativo
informou a devolução ao
Executivo de R$ 750 mil do
valor normalmente repassado pela prefeitura para
os custeios da Câmara.
Na ocasião, a Câmara
informou que os recursos para aquisição eram
provenientes da economia gerada pela atual
gestão no orçamento do
Legislativo.
Essa foi a segunda devolução de valores feita
por Martins, que retornou
em março outros R$ 700

mil para que a prefeitura
comprasse respiradores
para o Hospital Municipal
Dr. Waldemar Tebaldi.
Os testes vão permitir
a descentralização do
diagnóstico, que será feito em quatro regiões da
cidade: Antonio Zanaga,
Parque Gramado, Cidade
Jardim e Praia Azul, além
da testagem no Hospital
Municipal.
A previsão no dia 21 era
de que os testes chegariam à cidade em cerca
de uma semana, o que
não ocorreu.
Nesta terça, em entrevista coletiva à Imprensa,
o prefeito Chico Sardelli
explicou que, por orientação da procuradoria do
município, a compra exigirá a abertura de licitação
e, por isso, os testes devem
estar disponíveis apenas
daqui cerca de 30 dias, em
função dos trâmites burocráticos do processo.
COVID-19
Também na entrevista
coletiva, Chico respondeu perguntas sobre a
gestão da pandemia no
município e sobre a expectativa e medidas de
precaução em relação à
possível terceira onda.
“Estamos preocupados

em proteger a coletividade. Não é um problema só
de Americana, o problema é geral, me preocupo
muito, estamos nos reunindo todos os dias com
muita cautela. Mas até
agora, graças a Deus, não
faltaram leitos no hospital
e tudo está sob controle.
Espero que essa terceira
onda seja só uma marola”,
afirmou o prefeito.
Americana é, na região,
a única cidade a ter aulas
presenciais na rede municipal – ainda que com
protocolos de higiene e
limitação de 35% de ocupação nas salas de aula.
Nas últimas semanas,
porém, houve casos de
escolas que suspenderam
as aulas após professores e
funcionários testarem positivo para Covid-19.
Na análise do prefeito,
a situação ainda não saiu
do controle. “Não temos
decisão em cima dessa
questão (suspender as aulas), porque o volume de
preocupação nesse sentido não tem sido alto. É um
ou outro caso. Mas temos
que estar atentos à saúde
das pessoas, dos estudantes e professores, se isso aí
em algum momento colocar sob risco, nós paramos”, disse.

TESTAGEM DE COVID | Prefeitura de Americana decidiu abrir licitação para a compra

Americana registra mais 4 óbitos por Covid
Nesta terça-feira (8),
Americana
confirmou
mais quatro óbitos causados pela Covid-19,
chegando assim a 583
mortes desde o início da
pandemia, em março de
2020.
Entre as quatro vítimas
fatais confirmadas nesta
terça estão um homem
de 68 anos, morador do
São Jerônimo, e três mu-

lheres – de 60 anos,do
Jardim Guanabara, de
53 anos, do bairro Santa
Catarina, e de 63 anos, do
Centro. Só neste último
caso não havia informação de comorbidades.
Além dos óbitos, foram
registrados nesta terça-feira mais 12 casos positivos de Covid-19.
No total, o município
atingiu 19,5 mil casos

confirmados da doença,
sendo atualmente 824
pessoas em isolamento
domiciliar e 183 pessoas
internadas. A taxa de
ocupação dos leitos com
respiradores nesta terça
chegou a 97,7% – índice
semelhante ao do pico da
segunda onda, em março – e de 96,8% nos leitos
sem respiradores.

| LB

VACINAÇÃO CONTRA COVID

AMERICANA E SANTA BÁRBARA

Em Sumaré, prefeito
recebe a primeira dose

Vacinação avança para novos grupos

O prefeito de Sumaré,
Luiz Dalben (Cidadania)
foi vacinado contra a Covid-19 nesta terça-feira
(8). Aos 32 anos e integrante do grupo de risco
(possui
comorbidade,
segundo a prefeitura), o
prefeito recebeu a primeira dose do imunizante no
Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, na região
central de Sumaré.
“Estou muito feliz e grato a Deus por ter recebido
a primeira dose da vacina.
Agradeço também a toda
equipe da rede municipal
de Saúde e demais secretarias envolvidas na organização da campanha de
vacinação em Sumaré. É
um trabalho que está sendo realizado com muita
dedicação e organização”,
disse o prefeito, que estava acompanhado do pai, o
deputado estadual Dirceu
Dalben (PL).
Em 2020, o prefeito testou positivo para a Covid-19. “Já tive covid, conheço as dificuldades para

Divulgação

LUIZ DALBEN | Vacinado

vencer essa doença e confesso que hoje uma alegria
muito grande tomou conta
do meu coração. Peço a
Deus que todos os sumareenses e brasileiros tenham essa mesma sensação logo! Sigo em orações
pela cura de todos aqueles
acometidos por esta doença e também para que
Deus dê forças às famílias
e amigos que perderam
entes queridos”, finalizou.
| DA REDAÇÃO

Americana e Santa Bárbara d’Oeste anunciaram
ontem que começa nesta
quarta-feira (9) a vacinação contra a Covid-19 em
novos grupos: profissionais de educação de 45
e 46 anos de idade, além
de gestantes e puérperas
maiores de 18 anos sem
comorbidades.
AMERICANA
No caso de Americana, o agendamento deve
ser feito por meio do site
www.americana.sp.gov.
br/saude/agendamentovacina.
Os profissionais da Educação deverão apresentar
o QR code emitido durante o cadastro prévio no site
“VacinaJá Educação”.
As gestantes maiores de
18 anos e sem comorbidade necessitam apresentar
o cartão pré-natal, e as
puérperas (que deram à
luz nos últimos 45 dias), a
declaração de nascimento
da criança.
Além desses documentos específicos de cada
grupo, todos devem tam-

Divulgação

VACINA CONTRA COVID | Novos grupos nesta quarta

bém apresentar CPF, documento com foto e comprovante de endereço.
SANTA BÁRBARA
Em
Santa
Bárbara
d’Oeste, que nesta terça
(8) recebeu mais 3.910 doses da vacina contra a Covid-19, os novos públicos
que começam a ser vacinados nesta quarta são os
mesmos de Americana:

profissionais da Educação,
de 45 e 46 anos, gestantes
e puérperas maiores de 18
anos, sem comorbidades.
Ao contrário de Americana, porém, em Santa Bárbara não há necessidade
de agendamento prévio
na plataforma municipal.
Basta apresentar a
mesma relação de documentos, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h,

nos ginásios municipais
“Djaniro Pedroso” (Rua
Prudente de Moraes, 250,
Centro), e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº,
Jardim São Francisco), e
na Casa de Maria (Rua
Mococa, 510, Jardim das
Laranjeiras) – locais onde
as aplicações para esses
públicos serão feitas.
Para profissionais da
Educação, o cadastro prévio deve ser realizado no
site “VacinaJá Educação”
(www.vacinaja.sp.gov.br/
educacao), que emite o QR
code a ser apresentado na
vacinação. Com RG e CPF,
a pessoa poderá se dirigir
aos locais de imunização.
Em ambas as cidades,
além dos novos grupos,
estão mantidas a aplicação da primeira dose para
idosos acima de 60 anos,
gestantes com comorbidades, profissionais de
saúde, pacientes com comorbidade e pessoas com
deficiência permanente; e
da segunda dose para idosos e profissionais da saúde e da educação.
| DA REDAÇÃO

Quarta, 9 de Junho de 2021

BRASIL+MUNDO

06

/jor n altododia

CPI DA COVID

Queiroga se contrapõe a
Bolsonaro sobre cloroquina
e diz não ter ‘carta branca’

Jefferson Rudy / Agência Senado

Essas
medicações não
têm eficácia
comprovada.
Esse assunto
é motivo de
discussão na
Conitec (...)
Se eu ficar
discutindo a
discussão do
ano passado,
eu não vou em
frente

Em novo depoimento à comissão no Senado, ministro
da Saúde afirma não ser “censor” do presidente
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em seu segundo depoimento à CPI da Covid
no Senado, o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, mudou seu posicionamento em relação
à hidroxicloroquina e
afirmou nesta terça-feira
(8) que o medicamento
não tem eficácia científica comprovada para o
tratamento da Covid-19,
em um contraponto às
ações do presidente Jair
Bolsonaro desde o início
da pandemia.
Foco da comissão, o
governo Bolsonaro gastou recursos públicos e
mobilizou a estrutura do
Estado para incentivar
o uso de medicamentos
sem eficácia científica
comprovada contra o coronavírus. São remédios
listados em nota informativa do Ministério da
Saúde para o chamado
tratamento precoce. Tamiflu (fosfato de oseltamivir),
cloroquina,
hidroxicloroquina e azitromicina compõem o
“kit Covid”.

Nesta terça, Queiroga
também se absteve mais
uma vez de comentar à
CPI as ações do presidente, ao não usar máscaras
e promover aglomerações, mas externou sua
insatisfação com essa
postura em alguns momentos. Afirmou que não
“é censor” do chefe do
Executivo e que as “imagens falam por si”.
Embora tenha reforçado sua autonomia para
tomar decisões à frente
do ministério, o próprio
Queiroga
relativizou
essa condição ao afirmar
que isso não significa
“carta branca para fazer
tudo o que quer”.
Há um mês, quando
sentou no banco da comissão pela primeira
vez, o ministro da Saúde
havia afirmado que não
iria se posicionar sobre a
eficácia de medicamentos como a cloroquina.
Afirmou na ocasião que a
instância adequada para
analisar essa questão seria a Conitec (Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS), da qual faz parte,

que está elaborando um
protocolo.
Já na oitiva desta terça
o ministro foi explícito
ao afirmar que, na sua
opinião, esses medicamentos não têm eficácia
comprovada. “Essas medicações não têm eficácia
comprovada. Esse assunto é motivo de discussão
na Conitec”, afirmou. “Se
eu ficar discutindo a discussão do ano passado,
eu não vou em frente.”
Queiroga também disse que considera essa
discussão “lateral” e que
“não contribui” para o
enfrentamento da pandemia. O ministro afirmou que as discussões
em torno desses medicamentos têm provocado grande divisão entre a
classe médica e que seu
papel à frente do ministério é “harmonizar esse
contexto”.
“Como médico, eu entendo que essas discussões são laterais e nada
contribuem para pôr fim
ao caráter pandêmico
dessa doença. O que vai
pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença é

MARCELO QUEIROGA

Ministro da Saúde, sobre o “kit
Covid” apoiado por Bolsonaro

NA CPI | O ministro Marcelo Queiroga depõe pela 2ª vez

ampliar a campanha de
vacinação”, disse.
O governo federal gastou R$ 126,5 milhões
com esses remédios
para destiná-los a pessoas infectadas. Foram
distribuídos 31 milhões
de comprimidos aos estados. Auditoria do TCU
(Tribunal de Contas da
União) concluiu ser ilegal usar verba do SUS
para distribuição de cloroquina a pacientes com
Covid.
IRRITAÇÃO
Durante o depoimento, o ministro manteve
também uma postura
diferente quando comparado com sua primeira

participação. Queiroga
estava visivelmente mais
irritado e se contrapôs
em diversos momentos
ao relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL),
e chegou a se alterar em
uma discussão com Otto
Alencar (PSD-BA).
Um dos principais
pontos explorados pelos
senadores foi a autonomia de Queiroga à frente
da Saúde. O ministro havia dito na primeira oitiva
que tinha total liberdade
para nomear seus auxiliares e para estabelecer
as políticas públicas que
julgasse melhor.
No entanto, o depoimento à comissão da
médica Luana Araújo

(ex-secretária extraordinária para enfrentamento à pandemia) colocou
em xeque essa versão.
Luana, que tem posição crítica em relação
ao uso da hidroxicloroquina, relatou na semana passada aos senadores que ouviu de
Queiroga que não seria
efetivada no cargo pois
seu “nome não passaria
na Casa Civil”.
Ao abordar a questão nesta terça-feira, o
ministro afirmou que a
decisão de não nomear
Luana foi exclusivamente sua e que a médica tinha sido aprovada pela
Secretaria de Governo e
pela Casa Civil.

ÓBITOS POR COVID

Desmentido pelo TCU, presidente agora diz que errou
Um dia após ter sido
desmentido pelo TCU
(Tribunal de Contas da
União), o presidente Jair
Bolsonaro disse nesta
terça-feira (8) que errou
ao atribuir à corte um
documento que questionaria 50% dos registros
de morte por Covid-19
no país - o órgão nega
ter produzido algo nesse
sentido.
O presidente, no entanto, insistiu que há
indícios de supernotificação das mortes por
coronavírus no país e
disse ter acionado a CGU
(Controladoria-Geral da
União) para investigar
essas suspeitas.
Mais uma vez, porém,
ele não apresentou nenhuma prova que embase a afirmação -ao
mencionar indícios, ci-

tou apenas “vídeos no
WhatsApp”.
“O TCU está certo, eu
errei quando eu falei tabela, o certo é acórdão”,
disse Bolsonaro em conversa com apoiadores ao
deixar o Palácio da Alvorada, a residência oficial
da Presidência.
Em seguida, o presidente fez referência a
uma lei de 2020 que estabelece que a divisão
de parte dos recursos
federais enviados a estados e municípios no ano
passado deveria seguir
o critério de taxa de incidência da doença nas
unidades da federação.
“O próprio TCU dizia
que essa lei complementar poderia incentivar
uma prática não desejável de supernotificação
de Covid para aquele es-

Arquivo / TodoDia Imagem

FALA | Mas Bolsonaro insiste que há supernotificação

tado ter mais recurso. A
tabela quem fez fui eu,
não foi o TCU.”
Ao dizer nesta terça-feira que “a tabela quem
fez fui eu”, Bolsonaro
indica que foi de sua
própria autoria a conta
de que 50% das mortes
registradas como Covid
em 2020 não teriam sido
causadas pela doença.
Na véspera, entretanto,
ele falou em “relatório”
do TCU, não em “tabela”.
O TCU elaborou um
acórdão em outubro de
2020 em que afirma que
os critérios de transferência de recursos adotados
pelo Ministério da Saúde
aos estados e municípios,
com base no número de
infectados, poderia, em
tese, levar algum gestor a
elevar artificialmente as
notificações. De acordo

com um dos ministros
do tribunal, essa parte do
texto, feita por técnicos,
tratava de uma hipótese
jamais comprovada pela
realidade.
Além de não questionar o número oficial de
óbitos pela Covid no Brasil (hoje superior a 470
mil), o documento do
TCU indica em diferentes trechos que pode haver inclusive subnotificação de casos da doença
no Brasil. Nesta segunda-feira (7), Bolsonaro falou
que um relatório do TCU
questionava o número
de mortos por Covid de
2020. “Em primeira mão
aí para vocês. Não é meu.
É do tal de Tribunal de
Contas da União. Questionando o número de
óbitos no ano passado
por Covid.” | FOLHAPRESS
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Vacina da Janssen
chegará próximo
do vencimento

Divulgação

As 3 milhões de doses da vacina da Janssen
(Johnson & Johnson) que
vão chegar ao Brasil ainda
neste mês têm prazo de
validade até 27 de junho
e precisam ser aplicadas
impreterivelmente
até
esta data. O comunicado foi feito nesta terça-feira (8) pelo Ministério
da Saúde a técnicos das
secretarias estaduais de
todo o país. A informação
preocupou os gestores.
As doses da Janssen devem desembarcar na terça (15) no Brasil, data ainda não confirmada pelo
Ministério da Saúde.
O prazo curto entre a
chegada do imunizante e
a aplicação lança um desafio logístico de grandes
proporções, na opinião
de técnicos ouvidos pela
reportagem.
Eles terão pouco mais
de uma semana para re-

ceber e distribuir as doses para os municípios
de seus estados. Um dos
técnicos afirmou que o
prazo exíguo gera tensionamento e exige remanejamentos para colocar
a nova vacina na rede de
forma imediata. Alguns
gestores
manifestaram
contrariedade com as
condições em que terão
que trabalhar.
O Ministério da Saúde
confirma o prazo de validade da vacina, mas afirma que está montando
uma estratégia que permitirá a aplicação imediata das doses.
Em primeiro lugar, afirma a pasta, elas serão distribuídas apenas às capitais -o que já estava sendo
feito com a Pfizer, que exigia um esquema especial
de manutenção a baixas
temperaturas.
O ministério diz também que fará uma ampla
campanha de utilidade
pública incentivando as

CARGA | Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson

pessoas a procurarem os
postos de saúde.
A pasta afirma ainda
que o país tem capacidade de aplicar até 2,4 milhões de doses de vacinas
por dia, e que em poucas
horas as da Janssen estarão nos braços de 3 milhões de brasileiros.
SÃO PAULO
O secretário municipal de Saúde de São
Paulo, Edson Aparecido,
por exemplo, já planeja
aplicar as doses que serão destinadas à capital
apenas em profissionais
da educação. A vacina
fabricada pela Johnson &

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Johnson tem eficácia de
85% na prevenção de casos graves e oferece proteção completa contra hospitalização e morte por
Covid-19, segundo estudo
divulgado em janeiro.
Ela tem a vantagem
de ser aplicada em uma
única dose, facilitando a
imunização coletiva. É a
primeira vacina em dose
única em estágios avançados de pesquisa e pode
ser armazenada em geladeira. O desempenho do
imunizante e as facilidades logísticas relacionadas ao armazenamento
e distribuição fazem com
que ela seja considerada

uma das melhores para
aplicação em países em
desenvolvimento.
O Ministério da Saúde
assinou um acordo com
a Janssen para a aquisição
de 38 milhões de doses da
vacina da empresa, com
previsão inicial de entrega
de 16,9 milhões de doses
entre julho e setembro e
21,1 milhões de outubro
a dezembro. Na semana
passada, o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
anunciou que conseguiu
antecipar a entrega de 3
milhões de doses para o
mês de junho. A data de
entrega deve ser anunciada em breve.

CAMPANHA NACIONAL

‘Não ficaremos loucos do lado fiscal Brasil aplica mais de 1,6 mi de
só porque tem eleição’, diz Guedes doses contra a Covid em 24h
Após reação negativa
do mercado à provável
renovação do auxílio
emergencial, o ministro
Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta terça-feira (8) que o governo não ficará “louco do
lado fiscal” por causa das
eleições presidenciais de
2022. Guedes disse que a
prorrogação da assistência não é uma questão
política e ressaltou que
a reformulação do Bolsa
Família, em elaboração
no governo, respeitará o
teto de gastos.
“Não gaste uma noite
sequer preocupado com
a possibilidade de ficarmos loucos do lado fiscal
só porque tem eleição
ano que vem. Nós nunca faremos isso”, afirmou
Guedes em apresentação
em inglês durante videoconferência com o Bradesco BBI.
Segundo Rafael Ribeiro, analista da Clear
Corretora, a queda da

Bolsa de Valores nesta
terça ganhou intensidade ao longo da tarde após
Guedes afirmar que o governo pretende renovar
o auxílio. Em realização
de lucros após oito altas
seguidas, o Ibovespa fechou em queda de 0,75%,
a 129.787 pontos.
“A possibilidade de
ampliação do auxílio
emergencial amplia a
cautela do mercado, pois
aumenta o temor dos investidores a uma possível
piora do cenário fiscal”,
afirma Thayná Vieira,
economista da Toro Investimentos.
Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em
maio, o titular da Economia reconheceu a chegada das articulações
eleitorais e afirmou que o
governo prepararia medidas nas áreas de emprego e social “para vocês baterem palma”. “Nós
jogamos na defesa nos
primeiros três anos, con-

GIRO

PSDB aprova
regras de prévias

Doses chegarão ao Brasil no dia 15
e devem ser aplicadas até dia 27
MÔNICA BERGAMO
SÃO PAULO

07

trolando despesas. Agora
vem a eleição? Nós vamos para o ataque”, disse
na ocasião, ponderando
que tudo seria feito com
seriedade e dentro do
teto, regra que limita as
despesas do governo à
variação da inflação.
Nesta terça-feira, o
ministro afirmou que os
planos do governo para a
área social envolvem três
etapas: a provável prorrogação do auxílio emergencial por dois ou três
meses, a ampliação do
programa Bolsa Família
e a criação de um fundo
que seria usado para repassar recursos de privatizações de estatais para
um programa de transferência de riqueza.
Guedes
confirmou
que o governo pretende
renovar o auxílio emergencial. Ele disse que a
decisão não é política,
mas técnica e de saúde
pública.
| FOLHAPRESS

O
Brasil
aplicou
1.646.495 doses de vacinas contra Covid-19 nesta terça-feira (8). Esta é
a terceira maior quantidade de doses aplicadas
no período de 24 horas
no país desde o início da
campanha de vacinação,
em janeiro deste ano.
Segundo dados das
secretarias estaduais de
saúde, foram aplicadas
1.369.599 da 1ª e 276.896
da 2ª dose. A terceira posição havia sido atingida
no último dia 28 de maio,
quando foram aplicadas
1.211.432 doses de imunizantes, valor que ocupa
agora a quarta posição.
Os maiores números de
vacinação em um dia foram registrados em 23 de
abril (1.744.001) e em 27
de abril (1.566.963).
O número de doses
aplicadas por dia vem
crescendo após semanas sucessivas em maio
de queda na vacinação
devido à falta de imuni-

zantes. Entre os dias 13 e
19 de maio, houve diminuição de 17% na quantidade diária de imunizações realizadas. No total,
74.257.268 pessoas receberam pelo menos uma
dose da vacina contra a
Covid no país –23.303.559
delas já receberam a segunda dose do imunizante.
Especialistas alertam
que cuidados básicos
como uso de máscara,
distanciamento social e
higiene das mãos devem
ser mantidos mesmo
após a aplicação das duas
doses do imunizante,
uma vez que nenhuma
vacina garante 100% de
proteção contra a doença
Dados da pesquisa na
cidade de Serrana, no interior de SP, indicam que
uma retomada mais segura da vida normal deve ser
feita quando pelo menos
60% de toda a população
estiver imunizada.
| FOLHAPRESS

A cúpula do PSDB
aprovou, nesta
terça-feira (8), por
unanimidade as
regras das prévias
presidenciais
do partido, que
diferenciam o peso
de filiados e políticos
com mandato - mas
deixou brechas
para mudanças a
serem votadas na
semana que vem,
o que mantém o
jogo aberto e pode
beneficiar João
Doria (PSDB).
O adiamento da
definição, contudo,
foi visto como
nova derrota do
tucano em seu
partido. O grupo
de Doria acreditava
ter maioria para
emplacar, na
reunião, alteração
favorável ao
governador paulista
- o aumento do
peso dos filiados
- e defendeu que
a votação fosse
concluída nesta
terça. Os demais
pré-candidatos, no
entanto, quiseram
adiar a questão.

Cresce matrícula
em curso superior
O número de
matrículas em
cursos superiores
presenciais e de
ensino a distância
(EAD), nas redes
privada e pública,
cresceu 1,8% em
2019, de acordo com
o Mapa do Ensino
Superior no Brasil
2021, divulgado
nesta terça (8) pelo
Semesp, entidade
que representa
mantenedoras de
ensino superior do
Brasil. O crescimento
total das matrículas
na rede privada para
cursos presenciais
e EAD foi de 2,4%,
enquanto na rede
pública foi de 1,5%.
“Apesar de termos
crescido nesses
últimos anos, a taxa
de escolarização
líquida, que mede o
percentual de jovens
de 18 a 24 anos que
estão no ensino
superior, na faixa
etária adequada,
não cresce. Em 2018,
esse número era de
17,9%, ou seja de
toda essa população,
só esses estavam
matriculados no
ensino superior”, diz
o diretor do Semesp,
Rodrigo Capelato.
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PARLAMENTAR

Conselho de Ética da Câmara
aprova cassação de Flordelis
Deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido
Cleia Viana / Câmara dos Deputados

DANIELLE BRANT
FOLHAPRESS

O Conselho de Ética
da Câmara aprovou nesta terça-feira (8) parecer
favorável à cassação do
mandato da deputada federal Flordelis (PSD-RJ),
denunciada pelo Ministério Público do Rio de
Janeiro sob a acusação de
ser a mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo.
Os membros do colegiado aprovaram o parecer do relator, deputado
Alexandre Leite (DEM-SP), favorável à cassação
do mandato da deputada. Foram 16 votos favoráveis e 1 contrário, do
deputado Márcio Labre
(PSL-RJ). A deputada tem
cinco dias úteis, contados a partir da publicação da ata da reunião do
conselho, para recorrer
da decisão junto à CCJ
(Comissão de Constituição e Justiça).
Caberá à presidente da
CCJ, deputada Bia Kicis
(PSL-DF), nomear um
relator para analisar o recurso e verificar se houve
qualquer violação constitucional ou regimental. Kicis só é obrigada
a pautar no colegiado a
partir de 2 de julho, conforme prazos regimentais da Câmara.
Se a CCJ rejeitar o recurso, o processo segue
para o plenário dos deputados. Flordelis só terá
o mandato cassado caso
eventual recomendação
do colegiado seja ratifi-

GIRO

No México, Kamala Harris diz que países
vizinhos estão entrando em ‘nova era’
Na segunda e última parada de sua primeira
viagem internacional como vice-presidente
dos EUA, Kamala Harris esteve no México nesta
terça-feira (8), onde deu sequência às conversas
sobre a crise migratória nos EUA. “Acredito
profundamente que estamos entrando em uma
nova era”, disse Kamala ao presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador, segundo
jornalistas que acompanharam a reunião.
Investimentos para a região também fizeram
parte do roteiro da visita. Além de uma ajuda de
US$ 310 milhões (R$ 1,56 bi) que Kamala já havia
prometido para mitigar o impacto da pandemia
e de furacões, os EUA se comprometeram com
mais US$ 130 milhões (R$ 654,5 mi) para apoiar
os direitos dos trabalhadores no México.
Divulgação

DEFESA | A deputada federal Flordelis, que nega o crime e diz ser vítima de “crueldade”

cada em votação aberta
por ao menos 257 dos 513
parlamentares.
‘LINCHAMENTO’
Antes da votação no
conselho, Flordelis voltou a afirmar que sua
família estava sendo
tratada como uma organização criminosa e negou ter mandado matar
seu marido. “Meu nome,
minha imagem, achincalhados, desconstruídos e
desrespeitados”, afirmou.
“Conviver com tudo isso,
com esse linchamento
moral, político e espiritual tem sido insuportável e impossível de continuar aguentando.”
Flordelis apelou a seus
colegas e pediu para que
mantivessem seu manda-

to. “Mesmo que não acreditem na minha inocência, peço que parem de
me aviltar e me permitam
um julgamento digno”,
afirmou. “Toda essa avalanche de crueldade contra mim e minha família
diz mais sobre quem nos
ataca do que sobre o que
nos acusam ter feito.” Já
Leite defendeu seu relatório e afirmou que o parecer tomou como base
o que leu nos autos e no
que coletou a partir dos
depoimentos realizados
no conselho.
“Acompanhei a trajetória, pelos depoimentos,
da deputada Flordelis
desde os anos 1990. Desde lá, o histórico de conduta de Vossa Excelência
vem sendo desconstruído

dessa imagem altruísta,
que é pregada e que foi
pregada durante a sua
eleição”, disse. “Eu diria
que se existisse o crime
de estelionato eleitoral, o
conceito dele estaria embasado no seu caso.”
Em seu parecer, o deputado afirma que Flordelis “vem abusando das
prerrogativas inerentes
ao mandato” e que se
utiliza “indevidamente
da imunidade prisional
e da imunidade processual para se imiscuir da
responsabilidade penal
de seus atos, sendo a única envolvida que não foi
nem se encontra presa”.
Além disso, disse que a
deputada usa o cargo para
“deliberadamente tentar
subjugar seus filhos.

AMÉRICA LATINA

Observadores rechaçam fraude em eleição no Peru
As acusações de fraude na eleição presidencial peruana, feitas por
Keiko Fujimori, perderam força poucas horas
depois. Com 97,93% das
urnas apuradas, ela aparece nesta terça-feira (8)
com 49,77% dos votos,
atrás de Pedro Castillo,
que lidera com 50,22%.
Na noite desta segunda-feira (7), a candidata
direitista afirmou que
foram detectadas “diversas irregularidades” na
votação, o que acarretaria uma “fraude sistemática” no pleito no país.
O Júri Nacional de

08

Eleições, porém, informou que a Missão de
Observadores da União
Interamericana de Órgãos Eleitorais apresentou relatório no qual
afirma que o pleito ocorreu de modo regular e
com êxito.
A declaração foi corroborada pela Missão de
Observação Eleitoral da
OEA, composta por 40
membros e liderada pelo
ex-chanceler do Paraguai Rubén Ramírez Lezcano. Para o órgão, eventuais inconformidades
“não comprometeram a
eleição como um todo”

e podem ser “resolvidas
pela via legal”.
Em um vídeo, Ramírez
afirma que a entidade
reconhece o trabalho na
organização de um pleito de “grande complexidade, marcado pela
pandemia e pela polarização política”. “Estivemos em 18 províncias
e cinco cidades do exterior, o que nos permitiu
acompanhar de modo
integral diferentes aspectos do processo”.
Em entrevista coletiva, Keiko exibiu vídeos
e fotos como supostas
evidências de que atas

eleitorais -espécie de
resumos da votação nas
seções- foram alteradas.
Os registros também
mostrariam treinamento
dado a mesários e fiscais
de Castillo para cometer
atos ilegais que garantissem sua vitória.
Keiko é investigada pelo caso das contribuições ilegais da
empreiteira
brasileira
Odebrecht, um escândalo que afetou também
quatro ex-presidentes
peruanos, e já passou
16 meses em prisão preventiva por isso.
| FOLHAPRESS

VICE | Kamala Harris está em viagem internacional

Banco digital Nubank recebe US$ 500
milhões de fundo de Warren Buffett
O banco digital Nubank anunciou nesta
terça-feira (8) a extensão de uma rodada de
investimentos de US$ 750 milhões (R$ 3,787
bilhões). O principal aporte, de US$ 500 milhões
(R$ 2,525 bilhões), vem da Berkshire Hathaway,
fundo do megainvestidor americano Warren
Buffett. A injeção de capital leva o Nubank a um
total de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,1 bilhões)
levantados com investidores para acelerar sua
expansão desde o início do negócio. O valor
de mercado da fintech é estimado em US$ 30
bilhões (R$ 151 bilhões). Nesse novo cenário, a
avaliação do valor de mercado da fintech superou
o da corretora XP, com US$ 22,9 bilhões (R$
115 bilhões), e do banco BTG (R$ 115 bilhões).
Também é maior que o do Banco do Brasil, de R$
104 bilhões. O Itaú tem valor de mercado de R$
302 bilhões, e o Bradesco, de R$ 255 bilhões.

Grávida morre após ser baleada em
tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro
Uma mulher grávida morreu na tarde desta terça
(8) após ser baleada durante um tiroteio entre
policiais militares e criminosos na comunidade
do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. A
designer de interiores Kathlen de Oliveira
Romeu, 24, chegou a ser levada ao hospital, mas
faleceu logo em seguida. Segundo a versão da
Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia
Pacificadora da região foram atacados a tiros
num local conhecido como Beco da 14. Houve
confronto e, “após cessarem os disparos, os
militares encontraram uma mulher ferida”. Foram
apreendidos um carregador de fuzil, munições de
calibre 9 mm e material entorpecente.
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RUMO À COPA DO MUNDO

Seleção derruba tabu no Paraguai
35 anos depois da última vitória na casa do adversário, Brasil vence por 2 a 0 e segue 100% nas Eliminatórias
Lucas Figueiredo / CBF

BAILE EM ASSUNÇÃO | Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus ajudaram a dar fim ao jejum do Brasil no Paraguai

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A seleção brasileira masculina principal
manteve seus 100% de
aproveitamento nas Eliminatórias
Sul-Americanas para a Copa do
Mundo do Qatar ao vencer o Paraguai nesta terça-feira (8), por 2 a 0, no
estádio Defensores del
Chaco, em Assunção.
Foi a sexta vitória em
seis partidas, com 18
pontos somados e uma
situação que já é muito
confortável na classificação para 2022, com
seis pontos a mais que a
vice-líder Argentina na
tabela.
Também é o fim de um
tabu de 35 anos sem vitórias brasileiras no Paraguai – foram quatro jogos
desde então.

Os gols que encerraram essa marca negativa foram marcados por
Neymar logo no começo
do jogo, o que o transformou em um dos maiores
goleadores da história
da seleção em Eliminatórias, e Lucas Paquetá
já nos acréscimos do segundo tempo.
Passada a rodada dupla de Eliminatórias, as
duas seleções iniciam a
preparação para a Copa
América, que começa em
cinco dias em território
brasileiro.
Pelo Grupo A, o Paraguai enfrenta a Bolívia na
próxima segunda-feira
(14), no estádio Olímpico de Goiânia. Já o Brasil, que está no Grupo B,
entra em campo um dia
antes, às 18h, contra a
Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília.

JUDICIÁRIO

STF julga Copa América nesta 5ª
O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para
esta quinta-feira (10) o
julgamento de ações que
contestam a realização
da Copa América no Brasil, em meio à pandemia
de Covid-19. O caso será
analisado em sessão do
plenário virtual que irá
durar 24 horas. Nesse período, os ministros poderão incluir seus votos no
sistema online.
O julgamento foi marcado a pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de duas ações sobre
o tema. O presidente da
corte, Luiz Fux, aceitou a

solicitação da magistrada e marcou uma sessão
extraordinária para tratar
do tema.
Ao fazer a solicitação
nesta terça (8), Cármen
lembra que o campeonato está marcado para
começar no dia 13 de junho e que, por isso, o caso
deve ser resolvido com
“excepcional urgência”. O
tribunal irá analisar uma
ação apresentada pelo
PSB e outra de autoria da
Confederação Nacional
dos Trabalhadores Metalúrgicos.
A entidade afirma que
a vinda de delegações es-

trangeiras para o Brasil
aumenta o risco de propagação da Covid-19 no país.
Argentina e Colômbia
desistirem de sediar a
Copa América, entre 13
de junho e 10 de julho, a
Conmebol agradeceu ao
governo brasileiro por
aceitar a realização do
evento.
MANIFESTO
O texto do manifesto
dos jogadores da seleção
brasileira sobre a Copa
da Américas começou a
nascer de reuniões entre
todos os 24 convocados
por Tite. Integrantes da
Divulgação CBF

comissão técnica também participaram. Mas a
definição das palavras a
serem usadas e da mensagem exata ficou a cargo
dos jogadores considerados líderes do elenco,
como Neymar, Casemiro
e Marquinhos.
Os atletas definiram o
que dizer sobre o descontentamento geral com a
realização da Copa América no país e o relacionamento com o presidente
da CBF, Rogério Caboclo.
O afastamento dele, no último domingo (6), tornou
tudo mais fácil.
| FOLHAPRESS

Fellipe Sampaio/STF

STF | Julgamento será realizado em sessão virtual

RUMO A TÓQUIO

Seleção Olímpica vence
último teste por 3 a 0

VITÓRIA DO BRASIL | O lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, marcou o primeiro

No último teste para
a Olimpíada, a seleção
brasileira venceu a Sérvia sub-21 por 3 a 0 em
amistoso realizado na
tarde de hoje, no estádio Rajko Mitic, país do
adversário. Os gols foram marcados por Guilherme Arana e Pedro
(duas vezes).
Agora, a expectativa
fica para o dia 17 de junho, quando o técnico
André Jardine vai divul-

gar a lista dos 18 relacionados para os Jogos
- eles precisam da liberação dos clubes. Para
esta partida, Jardine fez
três mudanças em relação ao time que começou a partida na derrota de 2 a 1 para o Cabo
Verde: Cleiton, Rodrygo
e Antony deram lugar
para, respectivamente, Breno, Martinelli e
Malcom.
A partida começou

com poucas chances de
gol e uma dificuldade
do Brasil em ultrapassar
as linhas defensivas da
Sérvia. Somente aos 11
minutos veio a primeira
grande chance dos visitantes. Em escanteio
cobrado por Claudinho,
Pedro subiu e cabeceou
a bola no travessão do
goleiro Gordic. O primeiro gol saiu apenas no
final do primeiro tempo.
| FOLHAPRESS
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São Paulo atropela e
faz 9 a 1 no 4 de Julho
Após perder jogo de ida, Tricolor se recupera e avança às oitavas de final

Rubens Chiri / saopaulofc.net

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Após sair atrás com 30
segundos de jogo e flertar
com uma eliminação histórica, o São Paulo conseguiu reagir ao susto e
goleou o 4 de Julho-PI por
9 a 1, nesta terça-feira (8),
no Morumbi, pela terceira
fase da Copa do Brasil. O
triunfo piauiense por 3 a 2
na semana passada ligou
o sinal de alerta na equipe
tricolor, que havia escalado reservas em Teresina
com a ideia de conseguir
um resultado confortável
para o jogo de volta, no
qual Hernán Crespo provavelmente optaria, de
novo, por utilizar um time
alternativo.
Mas a possibilidade
de cair na Copa do Brasil
para um clube da Série D
do Campeonato Brasileiro, aliado ao mau início
no Nacional, forçou o técnico são-paulino a colocar força máxima no Morumbi. Além de afastar a
possibilidade de um vexame em casa e de garantir
a classificação, o torcedor
pôde celebrar os três gols
de Pablo, que completou
100 jogos pelo São Paulo,
e a boa estreia como titular do argentino Emiliano
Rigoni.
Ala pela direita nesta terça, Rigoni, que havia atua-

Lateral direito Diogo Mateus
é o novo reforço do Guarani
O Guarani Futebol Clube oficializou a chegada
do seu terceiro reforço. O lateral direito Diogo
Mateus, de 28 anos, que disputou o último
Campeonato Paulista pela Ferroviária, assinou
contrato definitivo com o clube até o final do
Campeonato Paulista de 2022. O atleta chegou à
cidade de Campinas na manhã desta segundafeira (5), passou por exames médicos, fez
testes físicos e se integrou ao elenco que segue
sua preparação para a disputa da Série B do
Campeonato Brasileiro. Ele ficará à disposição do
técnico Daniel Paulista tão logo tenha seu nome
publicado o Boletim Informativo Diário da CBF.

DIOGO MATEUS | Contrato até o Paulistão de 2022

LUCIANO | Foi o melhor jogador em campo, fez dois gols e comandou a goleada tricolor

do por alguns minutos na
derrota do fim de semana
para o Atlético-GO, pelo
Brasileiro, anotou um gol
e deu uma assistência na
goleada da equipe. Encantados com o palco do
confronto, jogadores do 4
de Julho tiraram fotos do
estádio antes de a bola rolar. O centroavante Dudu
Beberibe, inclusive, é torcedor do São Paulo. O que
não o impediu, porém, de
balançar as redes do time
do coração.
Ainda nos primeiros
movimentos da partida,
Reinaldo errou um passe

bobo na altura do meio de
campo e deu início ao contra-ataque dos piauienses.
Na tentativa de cortar um
avanço rival, Léo desviou
e a bola caiu no pé de Beberibe, que invadiu a área
e superou Tiago Volpi para
abrir o placar. Na comemoração, se emocionou.
Com a vantagem, a
equipe de Fernando Tonet
baixou as linhas e buscou
se fechar atrás. O lateral
Edy, em chute de fora da
área, quase ampliou para
os visitantes. Não demorou, contudo, para que o
São Paulo tomasse con-

ta do jogo e o 4 de Julho
mostrasse suas deficiências. Além da classificação
às oitavas de final da Copa
do Brasil, o São Paulo encerrou uma sequência de
três jogos sem vencer. O
próximo desafio é conquistar o primeiro triunfo
no Campeonato Brasileiro. Em duas rodadas,
a equipe tem apenas um
ponto.
No próximo domingo
(13), os comandados de
Crespo visitam o Atlético-MG, em Belo Horizonte,
pela terceira rodada do
Nacional.

Ponte Preta fecha com mais 2
jogadores para a Série B
A Diretoria Executiva pontepretana segue em
busca de reforços para a sequência da temporada
2021. Após a confirmação da chegada do zagueiro
Cleylton nessa segunda-feira (5), a Macaca agora
busca encorpar o setor ofensivo e o atacante
Rodrigão, cujo passe pertence ao Santos, chegou
a Campinas no início da tarde desta terça-feira
(8). O jogador irá passar por exames e, em sendo
aprovado, assinará contrato para defender a Ponte
na série B. Com 27 anos, o centroavante tem
1m86 e experiência em Série B, tendo disputado a
competição em 2020 e 2018 pelo Avaí (SC), e em
2019 pelo Coritiba (PR). Na segunda, a Ponte já
havia fechado o empréstimo do meia Fessin, que
pertence ao Corinthians.

DivulgaçãoSantos

VILA BELMIRO

Clubes
01 Fortaleza
02 Athletico-PR

PG
6
6

J
2
2

V
2
2

GP
7
4

SG
5
4

03 Atlético-GO
04 Bragantino
05 Bahia

6
4
4

2
2
2

2
1
1

3
6
6

3
3
3

06 Fluminense
07 Palmeiras
08 Flamengo

4
3
3

2
2
1

1
1
1

1
3
1

1
1
1

09 Atlético-MG
10 Corinthians
11 Ceará
12 Santos

3

2

1

2

0

3
3
3

2
2
2

1
1
1

1
4
3

0
-1
-1

13 Cuiabá
14 Sport Recife
15 São Paulo

1
1
1

2
2
2

0
0
0

2
2
0

-1
-1
-2

16 Juventude
17 Internacional
18 Grêmio

1
1
0

2
2
1

0
0
0

2
3
2

-3
-4
-1

19 América-MG
20 Chapecoense

0
0

2
2

0
0

0
1

-2
-5

Santos conquista
3ª vitória seguida
Fernando Diniz completou um mês à frente do
Santos e, aos poucos, tem
conseguido implementar
suas ideias na equipe, sobretudo no ataque. Os três
últimos jogos mostram
uma evolução nesse quesito, com três vitórias em sequência, algo que a equipe
não conseguia desde a
temporada passada.
Nesta terça (8), na Vila

Belmiro, os santistas venceram novamente o Cianorte-PR, por 1 a 0, e avançaram às oitavas de final
da Copa do Brasil. Há uma
semana, no Paraná, os
paulistas haviam ganhado
o jogo de ida por 2 a 0. Entre o primeiro e o segundo
confronto, o Santos derrotou o Ceará por 3 a 1, pelo
Campeonato Brasileiro.
| FOLHAPRESS
Ivan Storti/Santos FC

• 3ª RODADA

Domingo (13/06)
16h – Atlético-MG x São Paulo
16h – Grêmio x Athletico-PR
16h – Flamengo x América-MG

GIRO POR AI

ComunicaçãoGuarani

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Sábado (12/06)
19h – Santos x Juventude
19h – Palmeiras x Corinthians
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20h30 – Bahia x Internacional
20h30 – Fortaleza x Sport
20h30 – Bragantino x Fluminense
20h30 – Chapecoense x Ceará
Segunda-feira (14/06)
20h – Cuiabá x Atlético-GO

EM CASA | Luan Peres (esq.) marca jogador do Cianorte

RODRIGÃO | Jogador chega por empréstimo

Com Covid-19, Ceni fica fora
de dois jogos do Flamengo
Nesta terça-feira (8), o Flamengo informou que
o técnico Rogério Ceni foi diagnosticado com
Covid-19. Ele testou positivo para o coronavírus
na última segunda (7). Com isso, Ceni não
comandará o clube nos próximos dois jogos:
contra o Coritiba, nesta quinta-feira, pela Copa
do Brasil, e contra o América-MG, no domingo,
no Maracanã. De acordo com o rubro-negro,
“time será assumido nos próximos dois jogos
pelo Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio
Torres”. Vítima de um surto de covid-19 no
segundo semestre do ano passado, o Flamengo
está revivendo a situação em 2021. Já são seis
casos no clube, sendo dois jogadores e quatro
membros da comissão técnica.

ESPORTES
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Palmeiras sofre com 12 desfalques
Time tem semana decisiva com jogadores afastados por convocações para seleções, Covid-19 e lesões físicas
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Palmeiras entra em
uma semana decisiva
com um elenco mais
enfraquecido do que se
imaginava. Entre lesões,
diagnósticos de Covid-19,
atletas em recondicionamento físico e convocações para seleções, o time
alviverde terá que lidar
com 12 desfalques.
O primeiro desafio será
às 19h desta quarta-feira
(9), no Allianz Parque, contra o CRB, pela terceira fase
da Copa do Brasil. O time
joga pelo empate depois
de ter vencido o jogo de ida
por 1 a 0. No sábado (12), o
adversário é o Corinthians,
novamente em seu estádio, no primeiro Dérbi do
Campeonato Brasileiro.
No domingo (6), na vitória sobre a Chapecoen-

se, o Palmeiras já precisou
trabalhar com diversos
problemas. E seu elenco
encurtou após a lesão de
Patrick de Paula e o diagnóstico de Covid-19 do
zagueiro Michel. Em compensação, Gabriel Menino
deve reforçar o time após
defender a seleção brasileira olímpica.
Contra a Chape, o time
alviverde ainda não teve
os convocados Weverton,
Viña e Gustavo Gómez,
a dupla Breno Lopes e
Marcos Rocha, em recondicionamento físico,
Kuscevic, que faz transição física, os contundidos
Danilo e Danilo Barbosa,
além de Alan Empereur,
poupado, e Gabriel Verón,
com Covid.
Para a partida contra o
CRB, Abel Ferreira não revelou se pretende preservar alguns jogadores. Um

dos motivos é exatamente
o tamanho do elenco no
momento.
“Apesar das dificuldades, eles são guerreiros
e transformam isso em
força. Vamos falar com o
departamento de performance. Mas estamos aqui
para buscar soluções,
para assumir quando não
ganhar. Vamos todos juntos buscar uma equipe
competitiva para dar alegria aos torcedores e a nós
próprios”, disse Abel.
O elenco curto, inclusive, foi um dos responsáveis por moldar a ousada
escalação do Palmeiras
na vitória sobre a Chapecoense. Abel Ferreira escalou um time com três
atacantes e apenas dois
zagueiros. Felipe Melo foi
para o banco de reservas,
e o meio-campo teve dois
jogadores de criatividade.

É HOJE

Cesar GrecoPalmeiras

ABEL FERREIRA | Com muitas dificuldades, técnico busca soluções para a equipe

VÔLEI FEMININO

Corinthians busca a vitória
Brasil perde para a China
para seguir na Copa do Brasil por 3 a 2 na Liga das Nações
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

Nesta terça-feira (8),
a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu
para a China por 3 sets
a 2 (18/25, 25/22, 25/20,
14/25 e 15/12) no fechamento da terceira semana da Liga das Nações
disputada em Rimini na
Itália. O resultado quebrou uma sequência de
cinco vitórias da equipe
verde e amarela.
“Foi um grande jogo.
Tivemos bons momentos, mas a China foi
melhor e mereceu a

vitória. Vamos estudar
essa partida e ver onde
podemos melhorar. A
Liga das Nações é um
campeonato longo e
testes como esse são
importantes para a nossa evolução. Agora é seguir treinando e pensar
nos próximos adversários”, afirmou Tandara,
maior pontuadora da
seleção brasileira, com
26 pontos, 10 deles no
primeiro set.
Além da oposta, Gabi
e Carol Gattaz marcaram 19 vezes cada. Até o
momento, o Brasil tem
sete vitórias em nove

partidas, e 22 pontos
somados. Essa campanha deixou a equipe do
técnico Zé Roberto Guimarães na terceira colocação da competição.
O time volta a jogar no
sábado (12). O adversário será a Polônia, às
16h (de Brasília). Na sequência, os adversários
serão Alemanha e Tailândia. Na quarta-feira (09), o torneio masculino será retomado,
com o Brasil encarando
a Holanda, às 16h (de
Brasília). Bulgária e Polônia são os outros adversários desta rodada.
Divulgação/Fvib

CORINTHIANS| Vitória por dois gols de diferença para levar decisão para os pênaltis

O Corinthians visita o
Atlético-GO às 21h30 desta
quarta-feira (9), em duelo
decisivo da Copa do Brasil.
Depois de ser derrotado na
Neo Química Arena por 2
a 0 no jogo de ida, o time
alvinegro tenta reverter a
desvantagem para seguir
vivo na competição. Para
o volante Gabriel, é possível conseguir desbancar o
adversário em Goiânia e
voltar para a capital paulista com a classificação para
as oitavas de final.
“Não é o resultado que
nós queríamos levar para
uma segunda partida, mas
são 180 minutos e ainda
não acabou. Foi apenas

metade da decisão, temos
totais condições de fazer
um jogo melhor e mais
consistente para revertermos a situação”, disse o
meia corintiano, que citou
a recente vitória sobre o
América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, como
fator de confiança.
“Lógico que vamos respeitar o Atlético-GO, que
fez um grande primeiro
jogo. Espero que o segundo jogo seja nosso, que
consigamos colocar nosso
ritmo, pressionar o adversário para buscarmos os
nossos gols, criar as nossas
chances e também não
tomar gols. A equipe está

concentrada, a vitória do
final de semana nos dá
mais confiança e temos
que ter a cabeça tranquila
para poder reverter e fazer
o nosso melhor.”
Pelo regulamento desta
edição da Copa do Brasil,
que excluiu o gol qualificado fora de casa como
critério de desempate, o
Corinthians precisa de
uma vitória por dois de
diferença para levar o
confronto para a decisão
de pênaltis. Já uma vitória
por três ou mais gols de
diferença coloca o clube
do Parque São Jorge na
próxima fase do torneio.
| FOLHAPRESS

EM QUADRA | Derrota para a China quebrou sequência de cinco vitórias do Brasil
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/jor n altododia

REVELAÇÃO

Morte rondou Amy anos antes
Um novo documentário será lançado em julho, marcando os 10 anos da morte da cantora
Eduardo Knapp/Folhapress

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Não fosse a intervenção
rápida da atriz e apresentadora de TV inglesa Sheridan Smith, 39, talvez a
cantora Amy Winehouse
(1983-2011) tivesse morrido dois anos antes da real
morte. A revelação foi feita
pelo cantor e ator Tyler James, 28, ao jornal britânico The Sun.
Segundo ele, que era
um dos melhores amigos
da cantora e compositora
britânica, certa vez Amy
foi flagrada com os olhos
fechados e um pano de
prato nas mãos limpando
freneticamente algumas
louças na cozinha.
O flagra foi feito por
Sheridan que rapidamente acionou Tyler. “Lembro
dessa manhã em que a
Amy quase morreu como
se fosse ontem. Tínhamos
tido uma noite ótima. Fomos dormir e, umas 6 horas da manhã, a Sheridon
entrou no meu quarto
dizendo: ‘desça aqui porque tem algo errado com a
Amy”, lembrou.
A artista estava desnorteada, pois tinha ingerido
uma garrafa inteira de rum
junto com uma quantidade grande de analgésicos.
“Eu sabia que ela estava
bebendo para dormir,
mas sabia que a garrafa
inteira seria perigosa. Estava cheia de paracetamol.
Uma overdose disso destrói o seu fígado”, contou.
Foi então que uma ambulância foi chamada e

UMA LONGA BATALHA | Show da cantora inglesa Amy Winehouse na Arena Anhembi, em Sao Paulo, em 2011

Amy internada na UTI
(Unidade de Terapia Intensiva). “A Sheridan salvou a vida da Amy. Ela teria morrido não fosse por
ela. Sempre serei grato a
ela por ter me concedido
mais tempo com a Amy”,
disse o amigo.
“Se a Sheridan não tivesse a encontrado, aquele teria sido o fim. Foi o
começo dela se sentindo
invencível. Ela nunca teve
medo porque sempre tinha alguém cuidando
dela”, emendou Tyler.
Atualmente, Tyler James, sóbrio há 13 anos,
trabalha como conselheiro de organizações volta-

das para ajudar viciados
em álcool e drogas.
Um novo documentário sobre Amy Winehouse
será lançado em julho,
marcando os 10 anos da
morte da cantora britânica. A produção será narrada pela mãe da artista,
Janis Winehouse, que tem
esclerose múltipla e quer
compartilhar suas memórias da filha.
“Amy Winehouse: 10
Years On” foi encomendado pelas britânicas BBC
Two e BBC Music. Janis
é descrita pela emissora
como “uma figura próxima de Amy de quem ainda
temos muito a ouvir e cuja

Não sinto que o mundo
conheceu a verdadeira Amy, aquela que
eu criei
JANIS WINEHOUSE
mãe da cantora

versão dos acontecimentos muitas vezes diverge
da narrativa que nos foi
contada antes”.
“Não sinto que o mundo conheceu a verdadeira
Amy, aquela que eu criei,

e anseio pela oportunidade de oferecer uma compreensão de suas raízes e
um vislumbre mais profundo da verdadeira Amy”,
disse Janis Winehouse em
um comunicado.

VERSOS SOMBRIOS

Banda Les Fleurs, de Itatiba, lança single
DA REDAÇÃO
ITATIBA

Rainy Beach, o novo
single da banda itatibense Les Fleurs (du Mal)
chega às plataformas digitais no próximo dia 18
de junho. O lançamento
marca o início da divulgação do mais recente
trabalho da banda: ‘No
Happy Ends’, um conjunto de seis músicas
que reúne a produção da
banda nos últimos anos.
Quem fizer a pre-save
de Rainy Beach no link
https://ffm.to/presave-rainy-beach.ofp ainda
garante o acesso a um
documentário exclusivo
sobre a produção desse
novo trabalho.

‘No Happy Ends’, o
quinto trabalho do Les
Fleurs (du Mal) está
recheado de versos às
vezes sombrios e apropriados para o momento
que vivemos. “Não foi
intencional, mas ao final
acabaram sendo o tema
central desse trabalho,
prenunciando o momento apocalíptico que
vivemos”, conta a banda.
As gravações aconteceram entre 2016 e 2017,
mas os temas abordados
estão mais atuais do que
nunca. É o caso de Rainy
Beach, o confronto com
uma realidade sombria
e a constatação melancólica de que não há
mais pelo que morrer. A
música é presença obri-

Polly Fujiwara/Divulgação

PRODUÇÃO | Quinto trabalho do grupo reúne seis faixas

gatória nos shows da
banda e já passou por
diversas versões. A banda itatibense Les Fleurs

está na ativa desde 2003
e já conta com quatro
trabalhos lançados, todos eles disponíveis nas

principais plataformas
digitais:
Rock’n’Roll
French Bitch, Pandora’s
Demo, Dancing on the
Bottleneck e Pandora’s
Pussy. Participaram de
No Happy Ends André
Fujiwara
(ex-Authopsia, ex-Raindrops), Reginaldo Maciel, Richard
Kraus (Harry), Rafael
Presotto (ex-Aeroplane)
e o saudoso baixista Nilton Reganin (ex-Barco
Bêbado e ex-Rockphonia). Les Fleurs passeia
por influências que vão
do Punk ao Progressivo. Além das constantes
mudanças de estilo, a
banda costuma contar
com participações de
músicos e cantores da
cena itatibense.

TV APARECIDA

Frank Aguiar
estreia como
novo jurado
DA REDAÇÃO
AMERICANA

O “Revelações Brasil”,
que vai ao ar nesta quarta-feira (09), às 20 horas,
terá a participação de
Frank Aguiar. O cantor
ocupará a cadeira rotativa do júri do reality
musical. Ele substitui
Gilmelândia, que, por
sua vez, havia ocupado
o lugar da cantora Thaeme no programa da TV
Aparecida.
O cantor entra na nova
fase “Homenagens”, do
Revelações Brasil, e se
junta à Adryana Ribeiro
e Rodrigo Costa na bancada de avaliadores das
apresentações dos candidatos.
Na fase “Homenagens”, os 12 participantes já selecionados para
continuarem na disputa cantarão em tributo
aos cantores do Brasil e
do mundo. Apenas oito
deles passarão para a
“Semifinal”. E a grande
festa da Final do Revelações Brasil acontecerá
ao vivo, no dia 23 de junho, no auditório da TV
Aparecida.
Frank Aguiar fala da
experiência de ser jurado em um reality musical na tevê: “A música
brasileira é belíssima,
e é muito bom assistir,
e agora estando aqui,
como jurado, vai ser
uma ‘responsa’, eu tenho certeza que vai ter
grandes talentos a serem revelados”.
O cantor ainda conta
os seus critérios de escolha dos candidatos:
“(...) Por mais que você
coloque ali, coisas que
você vai julgar, à medida que cada um interpreta, a gente vê aquele
comportamento, aquela
interpretação, e é ali que
surgem todos os critérios. É na hora, é muito
ineditismo”, conclui.
Revelações Brasil vai
ao ar nesta quarta-feira,
às 20 horas.
Divulgação

MISSÃO | ‘Responsa’
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CAMPINAS

Cultura e Sinfônica
participam da 5ª
Semana de Arquivos
Discussão sobre acervos e políticas de memória é o
tema de webinário que acontece nesta quarta-feira
Flickr Prefeitura de Campinas

DA REDAÇÃO		
CAMPINAS

A Secretaria Municipal
de Cultura e a Orquestra
Sinfônica Municipal de
Campinas
participam
da 5ª Semana Nacional
de Arquivos, que está
sendo realizada em todo
o País entre os dias 7 e 11
de junho de 2021. Participam do evento Marcela Bonetti, da Cultura,
e Carô Tenório, da Sinfônica. Elas participam
do webinário 1 que será
realizado nesta quarta-feira, 9 de junho, das 14
às 16 horas.
Marcela Bonetti falará
sobre “A materialidade
nos registros do Patrimônio Imaterial: a constituição do acervo documental/digital, acesso e
difusão cultural”. Carô
Tenório vai abordar o
tema “Arquivos de orquestra: reflexões sobre
a constituição de um
acervo musical e o papel
do músico-arquivista”.
O tema do webinário
1 é “Os arquivos fora das
instituições arquivísticas: uma discussão sobre acervos e políticas
de memória”. A abertura
será com Antônio Carlos

TV Tudo
Mau tempo

As chuvas desses últimos dias em Paraty atrapalharam um pouco as
gravações do reality show
“Ilha Record”, mas sem que
isso signifique qualquer
atraso na ordem dos trabalhos. A previsão indica uma
pequena melhora a partir
desta quarta-feira.

Vale a pena

ORQUESTRA | Debate sobre os acervos musicais

Galdino, do Arquivo Municipal de Campinas. A
mediação será de Rafael
de Araújo Oliveira, do
Programa de Especialização em Patrimônio/
Iphan.
Em Campinas, a organização da programação
da 5ª Semana Nacional
de Arquivos é da equipe
do Arquivo Municipal.
A escolha da temática
propõe a reflexão sobre como os arquivos,
por meio do acesso à
informação, atuam no
fortalecimento da responsabilidade
e
da
transparência governamental, permitindo monitorar o trabalho feito

pelos governos e garantir aos cidadãos a proteção de seus direitos.
São outros objetivos
da Semana ampliar o trabalho em rede, a colaboração e o apoio de outras
áreas para capacitar os
arquivos e seus profissionais, e a melhor compreensão de outros setores e o público em geral
sobre o trabalho desenvolvido nos arquivos.
Os seminários serão
realizados nos dias 9 e 11
de junho, sempre a partir
das 14 horas, na internet.
A programação nacional
completa está disponível
no site http://semanadearquivos.an.gov.br.

Hoje, 17h, será disponibilizado mais um “Programa
de Todos os Programas”
no R7, com apresentação
de Dani Bavoso e este que
vos fala.
Vale a pena. Tem uma
entrevista com Carlos Alberto de Nóbrega e uma
novidade das mais interessantes, em se tratando de
novelas. Liga lá.

Personagem chilena

Mexicana radicada no Brasil, Giselle Itiê falará um espanhol chileno em sua participação especial (voz em
off) na peça “23 de Setembro”, texto de Diego Forte, encenação e atuação de Marco Bravo. A atriz fez o processo
a distância: gravou os áudios no celular e enviou a Bravo,
que dirigiu remotamente. O monólogo terá transmissão
de graça pelo canal de YouTube do Espaço Cultural Brica
Braque nos próximos dias 19 e 20.

Série do SS

Ainda sobre Gisele Itiê, ela começou a gravar em São
Paulo participação em uma série sobre a vida do empresário Silvio Santos, sob encomenda para a Star (ex-Fox)
Channel. Por enquanto, segredo sobre a personagem,
mas já se sabe que não será uma das filhas do animador.
Produção da Gullane Filmes.
Divulgação

Buraco

Um dos acontecimentos
mais importantes deste
começo de semana foi o
afastamento de Rogério
Caboclo da presidência da
CBF. A CNN Brasil deu pouco destaque ao caso. Só informações dos repórteres.
Não tem especialistas.

Escala

Considerada uma das
grandes contratações dos
últimos tempos, Glória Vanique ainda não tem um
espaço fixo na grade diária
da CNN Brasil.
Por enquanto, está
apresentando o “Jornal da
CNN”, edição de sábado.
Cobrindo folga.

Vai fazer

A Disney ainda não confirma oficialmente a transmissão da Copa América
que começa domingo.
Mas está tudo preparado para isso, inclusive com
divisão de jogos entre os canais ESPN e Fox Sports. É só
uma demora no contrato.

Busca

Depois de desistir do
italiano, por não concordar
com os valores cobrados,
a direção de esportes da
Band está tentando fechar
um outro campeonato de
futebol. O problema é que
as opções são bem poucas.

Redobrando
cuidados

Com gravações encerradas nas praias de Beberibe,

Gisele Itiê

no Ceará, a Globo vai fazer
de tudo para evitar vazamento das informações de
“No Limite”. Isso porque,
no ar, o programa vai até
20 de julho. Na parte que
toca os diretamente envolvidos, há o compromisso da confidencialidade.

Bate – Rebate
· Netflix marcou para
dia 11 a estreia da segunda temporada de “Lupin”,
com Omar Sy.
· A partir desta quinta-feira o SBT começa a
distribuir as suas equipes
para as sedes da Copa
América...
· ... A ideia, dentro das
possibilidades, é fazer uma
grande cobertura.
· O Canal Brasil estreia
no dia 25, às 21h30, a série
“Colônia”, de André Ristum, em 10 episódios...
· ... Trabalho baseado no
livro Holocausto Brasileiro,
da jornalista Daniela Arbex, a partir de depoimentos de pacientes do Hospital Colônia de Barbacena...
· ... No elenco: Fernanda
Marques, Andréia Horta,
Augusto Madeira, Naruna
Costa, Bukassa Kabengele,

Rafaela Mandelli, Eduardo
Moscovis, entre outros.
· A próxima temporada
do “MasterChef” na Band
terá um total de 24 episódios, exibidos nas noites de
terça-feira...
· ... O programa, já em
gravações, retoma o formato tradicional, com vencedor definido somente no
último episódio...
· ... Helena Rizzo, conforme anunciado, é a
nova jurada do reality
gastronômico.
· Robert Feith, que durante muito tempo trabalhou no jornalismo da
Globo, será um dos participantes do “Manhattan
Connection, nesta quarta,
22h, na Cultura.

C´est fini
A Le Cordon Bleu, a mais
tradicional escola de gastronomia do mundo, parceira
da Bandeirantes no “MasterChef”, terá um horário no
“Sabor & Arte”, novo canal
do Grupo na TV paga.
O programa entrará de
segunda a sexta, às 21h, com
30 minutos de duração.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
São muitas pontas
soltas que precisam
ser amarradas e muitos
detalhes que devem ser negociados.
É hora de manter a mente clara, limpa
e agir da forma mais transparente
possível, para evitar mal-entendidos.
Mas, acontecem.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Nem sempre as pessoas
se apresentam com
a forma que nos é
simpática, e isso não significa que as
devamos rejeitar sumariamente, pelo
contrário. Se há algo a rejeitar é essa
atitude de escolher pela aparência.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Ainda que você não
encontre reciprocidade
no trato com as pessoas, evite,
neste momento, partir para o conflito,
fazendo cobranças que seriam mal
interpretadas. Se puder tomar essa
atitude, poupará desgaste.

TOURO | 21/4 a 20/5
Nada há para se preocupar, de verdade, mas
isso não tem sentido
para a alma que decide se preocupar
ou levar a ansiedade a sério. Nesse
caso, o negócio é ir em frente com as
preocupações até elas se esgotarem
por si sós.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Havendo muita coisa
para fazer, procure
começar pelo que seja
mais fácil e deixar o mais complexo
para depois, porque o início facilitado
treinará sua atenção e habilidade. É
uma sugestão, mas, faça o que quiser.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Este momento mostra
a você inúmeras
potencialidades que, se você se
empenhar em explorar, darão frutos
muito interessantes no futuro. Não se
obrigue a acertar todas, experimente,
teste, faça isso com liberdade.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Nem todas as iniciativas
seria propício colocar
em marcha, mas como
este é um momento de ação, valeria a
pena você planejar e se antecipar aos
resultados, medindo o alcance das
consequências que viriam por aí.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Algumas expectativas
têm muita chance de
realização, enquanto
outras, de tão fantasiosas que são, a
alma deveria rejeitar, mas se agarra a
elas como se uma aposta na loteria
fosse o melhor que poderia fazer.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Errar ou acertar não
deveria ser objeto de
preocupação nem muito
menos de ansiedade. Concentre sua
energia em agir, porque, errando ou
acertando, haverá tempo para fazer
retificações sobre a marcha dos
acontecimentos.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
O que é inevitável
acontecerá, querendo
você ou não. Melhor,
então, não resistir, mas se entregar
ao mistério da vida, aguardando
pelo momento em que as devidas
reflexões esclareçam o panorama e
sua atuação.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Atenha-se às pequenas
tarefas e se envolva
com elas como se fossem a coisa
mais importante entre o céu e a terra.
Você verá que não será tempo perdido
e, ainda por cima, você ganhará uma
dose extra de autoconfiança.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Prefira o movimento,
tome iniciativas, evite se
abandonar à inércia, porque dentre todas as opções, a de nada
fazer seria a pior. Melhor iniciar um
movimento e errar do que continuar
esperando pelo indefinido.

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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