E viva
o amor!
tododia.com.br | 3,00 12 Jun | 2021

O Dia dos Namorados, é
claro, é o tema de Maurício
Godoy na Máxima de hoje

SÁBADO
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SBO prepara Refis com até
100% de perdão nos juros
Programa, que deve ser aprovado na próxima semana pela Câmara, inclui parcelamento
de dívidas de contribuintes barbarenses até 2020 com a prefeitura e com o DAE P3
Divulgação

Juliana Volpi e Fábio Sousa

Multinacional de Americana
compra área em S. Bárbara
Empresa de origem austríaca do ramo de produtos hospitalares, a Greiner Bio-One, cuja sede na América Latina é em Americana, adquiriu da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste uma área
de 106 mil metros quadrados na zona rural da cidade, por R$
10,8 milhões. O terreno é remanescente da Fazenda Galvão e fica ao lado de outras duas multinacionais. Com 170 funcionários
em sua unidade da Vila Bertine, a empresa não comenta qual a
destinação da área, nem se existe plano para mudar de cidade.
03 Cidades

FISCALIZAÇÃO NA REPRESA | Acompanhado do secretário de Meio Ambiente de Americana, Fábio Oliveira,
o presidente da Câmara, Thiago Martins, visitou nesta sexta (11) a barragem da Represa de Salto Grande, onde
foi recebido por diretores da CPFL Renováveis, responsável pelo reservatório. O objetivo foi discutir as ações da
P4
companhia relacionadas à limpeza da represa, que voltou a ser alvo de questionamentos na Câmara.

Palmeiras e
Corinthians vão
pressionados
para dérbi hoje
15

Esportes

05 Cidades
Wagner Carmo / CBAt

Dupla é presa
ao invadir loja
durante ‘live’
Dona do comércio,
que transmitia em
redes sociais, viu
ladrões tentando
entrar pelo telhado
e PM chega a tempo
de deter indivíduos
06 Cidades

Americanense
é prata no
Troféu Brasil
de Atletismo
15

Esportes

Vacinação:
cidades da
região recebem
doses da Pfizer

VOANDO BAIXO | O americanense Felipe Bardi (centro) é prata nos 100m do Troféu Brasil de Atletismo
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Negócios e pandemia
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ALEXANDRE SIMÕES
ESTRATEGISTA EM MARKETING
DIGITAL

É sabido que a pandemia do novo coronavírus
causou um estrago em
pequenos, médios e grandes negócios por todo o
mundo. Alguns empreendedores se viram em uma
situação difícil por conta
de todas as restrições, e
foi neste momento que
muitos fecharam as portas para nunca mais abrir.
Por outro lado, vimos que
a experiência de quem se
adiantou e acompanhou
a tendência mundial de
ocupar o mercado da internet foi extremamente
positiva em meio ao caos
da pandemia.
Algumas empresas que
já vinham investindo em
negócios digitais aumentaram muito o faturamento durante a crise. Ao longo do período mais crítico
de isolamento social, também cresceu o número
de pessoas em busca de
aprender novas técnicas
e das que tentavam correr

atrás do prejuízo, correndo para a internet.
Dessa vez, estamos
diante de um novo desafio: a doença pode chegar
a mais uma onda e avançar de forma acelerada novamente, resultando em
novas medidas restritivas
por parte dos governos locais. Para quem ainda não
apostou na internet, ainda
está em tempo. Criar uma

Para quem ainda não
apostou na internet,
ainda está em
tempo
estratégia de marketing
digital, seu e-commerce
ou começar a se posicionar na web são fundamentais. Existem muitas
ferramentas para auxiliar
os negócios, muitas delas
são gratuitas e indispensáveis para quem está começando. Ao longo do último
ano, os acessos à internet
bateram recorde no Brasil. A internet se tornou o
meio mais forte de comunicação e de trabalho. O
panorama de crescimento
de acesso veio junto com
o crescimento de uso das
redes sociais; quase todo
mundo que acessa inter-

net no Brasil está presente
nas redes. Diferentemente
do que ocorre nos Estados
Unidos e na Europa, mais
de 50% da população brasileira utiliza as redes sociais, dado que as reforça
como lugares privilegiados para fazer campanhas
de marketing.
Nesse sentido, alguns
pontos são primordiais no
processo de inserção digital do seu negócio. Tanto
para quem vende produtos quanto para quem
oferece serviços, a grande
estratégia é a diversificação. Para estar bem posicionado, é preciso estar
em todos os lugares possíveis. Apostar em uma única forma de divulgação é
extremamente arriscado.
O seu negócio precisa estar no Google Meu Negócio, Instagram, Facebook,
YouTube, Linkedin, Twitter e em todos os lugares
virtuais possíveis. Logicamente, é importante avaliar qual desses lugares é o
melhor para se concentrar
e também se tem condições de manter todos os
canais bem alimentados.
Muitas pessoas não têm
condições de injetar dinheiro em divulgação, mas
não é preciso investir uma
fortuna para se posicionar
bem na internet. O necessário é uma boa estratégia.
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Somos humanos
e erramos.
Quantas vezes
eu errei, mas
jamais errei por
omissão

Renato de Carvalho

BELEZA AMARELA | A beleza do campo de girassois em área rural de Mato

Grosso atrai a atenção de turistas e – é claro – de fotógrafos.
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Infelizmente nem todos, meninas e meninos,
tiveram a oportunidade
de estudar inglês. Uma
das primeiras musiquinhas utilizadas nesse
processo de aprendizagem, foi essa que eu uso
como título desta crônica. Ela diz que o “velho
Mac Donald tinha uma
fazenda”. Na fazenda tinha vaca, porco, galinha,
pato, cachorro, ovelha.
As crianças cantavam e
brincavam alegres, tudo
acompanhado por imagens projetadas na parede mostrando um senhor
vestido com macacão de
brim azul – jeans – bochechas rosadas, feliz da
vida e muito próspero. E
hoje, para minha surpresa – nem tanto – descobri
que sua primeira versão
foi gravada por Elvis Presley em 1967, em ritmo de
“twist”!
O “twist” é uma dança
inspirada no rock’n roll
dos anos 1950-1960, que
traduzindo para o português, quer dizer “torção”,
pois exige muito balanço
dos quadris e das pernas
dos dançarinos. E de onde
poderia ter surgido esse
ritmo musical? Da África,
vinda do Congo, trazida
por escravos, no século
XIX e popularizada por
Chubby Checker nos Estados Unidos.
O velho Mac Donald, o
“twist”, e tantos outros ritmos musicais, e a África,
fazem parte da formação
cultural dos Estados Unidos. Assim como nós, eles
esqueceram da África e,
desde a década de 1950,
exportam o seu “American
Way of life” – modo de vida
americano; a felicidade

Santa Bárbara d’Oeste

Presidente, ao admitir erros no
combate à pandemia de Covid

facebook.com/jornaltododia

MARCIO AURELIO SOARES
MÉDICO ESPECIALISTA EM
CLÍNICA MÉDICA

pelo consumo, na maioria
das vezes de supérfluos,
referência de bem-estar
para os demais países capitalistas ocidentais, uma
verdadeira vitrine de uma
sociedade perfeita.
O Brasil do “velho Mac
Donald”, e de seu filho
McDonald’s da lanchonete, imitávamos(?) tudo.
O estilo de vida “americano” foi incorporado pelo
brasileiro. De chiclete a
carros, passando pela
Coca-Cola, nossa classe média, comprava(?)
tudo. As interrogações
entre parênteses não significam dúvidas, mas um
questionamento irônico
se o tempo do verbo está
correto, pois continuamos a imitar e a comprar
no presente.
Hoje, o governo americano tenta recuperar-se
repetindo o modelo econômico do “New Deal” da
década de 1930 ao injetar
trilhões de dólares em
programas de transferência de renda e criação de
empregos. E, de novo, o
governo brasileiro faz o
contrário. Dá a eles o que é
nosso, desindustrializando o país, não vacinando
nosso povo, não criando
empregos ou transferindo
renda e cultivando o caos.
O Jeca Tatu, de Monteiro
Lobato, continua entre
nós, desvalido e abandonado à própria sorte,
enquanto alguns poucos
continuam indo para
Miami fazer compras.
Mas as ruas começam
a entoar outro canto. Que
a nossa diversidade musical prevaleça, que nossos
recursos naturais continuem vivos, e que nossa
juventude cante mais
sambas, frevos e maracatus. Para a construção de
um estilo de vida brasileiro, estamos construindo
um projeto de desenvolvimento que passa por
nossa reindustrialização,
forte investimento em
educação de qualidade e
crescimento econômico
e social. É chegada a hora
de cantarmos mais alto.

FALECIMENTOS

JAIR BOLSONARO

Fale conosco

‘Old MacDonald had a farm,
E-I-E-I-O’
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INADIMPLÊNCIA

SBO prepara Refis com
até 100% de perdão
nos juros de dívidas

Arquivo / TodoDia Imagem

Projeto, que deve ser aprovado na próxima semana
na Câmara, abrange dívidas da prefeitura e do DAE
LEON BOTÃO
SANTA BÁRBARA

Na esteira de Americana e Sumaré, que também
lançaram medidas para
aumentar a arrecadação
e possibilitar o parcelamento de dívidas dos
contribuintes, a Prefeitura
de Santa Bárbara d’Oeste
enviou para a Câmara um
projeto de lei para instituir
o Refis (Programa de Recuperação Fiscal) no município. A proposta deve ser
incluída na pauta da próxima terça-feira (15) e não
deve encontrar dificuldades para ser aprovada.
Conforme dados do
projeto, o Refis 2021, caso
aprovado e implantado,
irá contemplar os débitos
contraídos pelos contribuintes até 31 de dezem-

bro de 2020 para a Administração Direta e até 28
de fevereiro de 2020 para
o DAE (Departamento de
Água e Esgoto).
De acordo com tabela
apresentada no projeto,
o contribuinte terá direito a anistia de juros e de
multa moratória de 100%
para o pagamento à vista,
porcentagem que diminui
conforme o aumento do
número de parcelas, chegando a 40% para aqueles
que optarem pelo parcelamento de 15 a 24 vezes.
Em todos os casos de
parcelamento, a anistia de
multa punitiva é de 50%.
A proposta estabelece,
ainda, que o valor de cada
parcela não poderá ser inferior a R$ 50 para pessoas
físicas e R$ 200 para pessoas jurídicas.

Os descontos não são
aplicados sobre o valor da
dívida, mas somente sobre
o valor da multa.
Na justificativa do projeto, a prefeitura afirma que
a pandemia “vem causando impactos nas condições
financeiras, tanto de pessoas físicas como jurídicas,
o que vem impactando a
arrecadação
municipal,
tornando necessária medidas para a recuperação
das finanças dos cidadãos,
empresas e do município”.
E destaca ainda que
o objetivo é “incentivar
tanto as empresas quanto as pessoas físicas a
regularizarem sua situação fiscal, colaborando para a regularização
financeira
das
famílias
e
empresas
até então devedoras,

PREFEITURA | Programa de refinanciamento de dívidas a caminho em Santa Bárbara

não encontraram condições de efetuar o
pagamento de seus débitos em momento próprio”.
A reportagem questionou a prefeitura sobre qual
seria a estimativa de arrecadação com o programa,
bem como qual seria o
valor de débitos, mas não
houve resposta ontem.
EM PAUTA
Desde o início do ano,
o Refis vem sendo alvo
de indicações de diversos

vereadores, tanto da base,
quanto da oposição, o
que indica que a matéria
não enfrentará resistência
para ser aprovada no Legislativo.
De acordo com o presidente da Câmara, Joel Cardoso (PV), mesmo tendo
sido protocolado na última
terça, o projeto já deve entrar em votação na pauta
desta terça.
“Por ser um projeto de
interesse da população,
assim que a prefeitura

protocolou, fiz um despacho da presidência pedindo o parecer da procuradoria da Casa, e já está
pronto. Na terça-feira vou
fazer o pedido de inclusão.
Precisamos acelerar o processo porque tem muita
gente querendo fazer essa
regularização e ficar em
dia com o município. E
pedi também um estudo
do impacto financeiro,
que será analisado pelos
vereadores”, afirmou o
presidente.

ECONOMIA

SEGURANÇA PÚBLICA

Equipamento usado em resgates Multinacional de Americana
reforça Bombeiros de Hortolândia compra área de SBO por R$ 10 mi
Divulgação

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

O Corpo de Bombeiros
de Hortolândia ganhou,
nesta semana, um importante
equipamento
utilizado em operações de
resgate de pessoas. Após
parceria entre o governo
do estado e a prefeitura, a corporação recebeu
uma nova “tesoura desencarceramento” – equipamento hidráulico que
auxilia os trabalhos dos
bombeiros em caso de
resgate de vítimas em acidentes rodoviários, como
situações em que a pessoa
fica presa nas ferragens de
veículos.
O secretário municipal
de Segurança, Joldemar
Nunes Correa, o Jold,
destacou o trabalho em
parceria com o governo,
desde 2015, ano que foi
criada a Base do Corpo
de Bombeiros em Hortolândia.
Para o tenente Antonio
Carlos Brustolin Júnior,
comandante do Pelotão
em Hortolândia, o equi-

BOMBEIROS | Novo equipamento auxilia em resgates

pamento é de suma importância para o trabalho
de salvamento. “É um
equipamento importado, avaliado em mais de
R$ 120 mil. Ela corta ferragens e também opera
como ferramenta alargadora, contribuindo para
afastar possíveis peças
de veículos, auxiliando

na retirada de vítimas de
veículos acidentados. Estamos numa região com
grande movimentação de
carros e caminhões e todos os equipamentos recebidos fortalecem ainda
mais o trabalho de salvar
vidas dos bombeiros de
Hortolândia”, comentou o
tenente.

Divulgação

HEITOR CARVALHO
SANTA BÁRBARA

A empresa multinacional Greiner Bio-One, que
tem sede em Americana,
adquiriu da Prefeitura de
Santa Bárbara d’Oeste uma
área de 106 mil metros quadrados na zona rural da cidade, por R$ 10,8 milhões.
A compra foi publicada na
edição do Diário Oficial da
última segunda-feira (7). A
Comissão Permanente de
Licitações de Santa Bárbara
aprovou, por unanimidade,
a proposta da empresa.
O terreno, designado
como Gleba2C, é remanescente da Fazenda Galvão e era de propriedade
da prefeitura. A área, que
fica ao lado de outras duas
multinacionais, a Denso e
a TRBR, foi comprada por
cerca de R$ 500 mil além do
valor mínimo estipulado
no edital público, que era
de R$ 9,8 milhões.
A empresa austríaca, do
setor de produtos hospitalares, mantém uma unidade na Vila Bertine, em
Americana. Na semana
passada, a Greiner Bio One

GREINER BIO-ONE | Empresa não comenta negócio

Brasil já havia solicitado esclarecimentos sobre possíveis entraves legais quanto
ao licenciamento de atividades industriais na área.
A unidade de Americana é a única fábrica da
multinacional na América
Latina. A empresa emprega cerca de 170 pessoas e
produz por volta de 800 milhões de tubos de coleta de
sangue à vácuo por ano.
No edital, é especificado que os imóveis objeto
da licitação seriam “alienados no estado em que
se encontram, ficando a
cargo dos adquirentes as
eventuais providências que
sejam necessárias às regu-

larizações de qualquer natureza, com os ônus e riscos
decorrentes”.
A Prefeitura de Santa Bárbara foi questionada sobre
qual vai ser o uso do local,
mas disse não ter essa informação e que é a empresa compradora que deve se
pronunciar.
A reportagem questionou a multinacional sobre quais são as intenções
com a compra da área e se
a unidade da empresa que
existe em Americana será
eventualmente desativada
e transferida para o município vizinho, mas a empresa
disse que não vai se pronunciar sobre o assunto.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

PROSA
Chico Sardelli (PV) recebeu nesta sexta (11) representantes da Acia para, segundo a prefeitura, “discutir melhorias para o comércio de Americana”. O encontro com o
presidente da associação comercial, Wagner Armbruster,
e com o 2º vice-presidente, Germano Pavan Neto, foi no
Gabinete, acompanhado por secretários de várias áreas
(foto). “Estamos conversando com o mesmo objetivo:
queremos estabelecer parcerias e desenvolver projetos
viáveis para apoiar o comércio de Americana como um
todo, em especial para a área central”, disse Chico, contudo sem anunciar nada. De concreto, e tornado público, só
mesmo um convite de Armbruster para que o prefeito e o
vice, Odir Demarchi (PL), façam uma visita à sede da Acia.
Beatriz Costa | Prefeitura de Americana

MIL GOLS
Em Nova Odessa, o presidente da Câmara, Elvis Garcia, o “Pelé”
(PSDB), anunciou verdadeiros “gols de placa” políticos esta
semana: mais de R$ 1 milhão em emendas parlamentares que
ele diz ter intermediado. Na segunda, Pelé e os demais vereadores
do PSDB, do DEM e do Podemos, confirmaram R$ 200 mil para
a Apae e R$ 200 mil para a Comunidade Geriátrica, por meio do
tucano Vanderlei Macris. Na terça, emenda do deputado estadual
Rafa Zimbaldi (PL), no valor de R$ 150 mil para a Apae – noticiada por esta coluna. Ontem, Pelé divulgou ter recebido na quinta
(11) a notícia de que o deputado federal Celso Russomano (Republicanos-SP) confirmou R$ 500 mil para obras de infraestrutura.

ORÇAMENTO BARBARENSE
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoveu nesta
sexta-feira (11) as audiências públicas para apresentação da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 e do Plano
Plurianual (PPA) 2022-2025. As audiências ocorreram de
forma virtual, com transmissão pelos canais de comunicação
da prefeitura. A LDO projeta para 2022 um orçamento de R$
648,4 milhões, com os principais investimentos previstos em
setores como Educação e Saúde.

ORÇAMENTO BARBARENSE (2)
Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, os
dados apresentados na Audiência apontam um orçamento municipal de R$ 648,4 milhões (2022), R$ 665,9
milhões (2023), R$ 701,4 milhões (2024) e R$ 734,4
milhões (2025). Ambos projetos de lei deverão ser protocolados na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste
nos próximos dias.

APOIO EM SP
O vereador Lucas Leoncine
(PSDB) reuniu-se com a
secretária de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência no governo
do estado, a ex-deputada Célia Leão, também
do PSDB, para discutir
apoio às entidades de
Americana. No encontro,
o parlamentar disse ter
solicitado por ofício o envio
de cestas básicas para
o Centro da Pessoa com
Deficiência de Americana
(CPC) e também apoio à
Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais).

VOO TUCANO
João Doria (PSDB) anda
entusiasmado com a
projeção de crescimento do
PIB do estado de São Paulo
neste ano – e assim superar
a média nacional do governo Jair Bolsonaro, é claro.
No primeiro trimestre deste
ano o Produto Interno Bruto paulista subiu quase 2%
em relação aos últimos três
meses de 2020, de acordo
com dados da Fundação
Seade. Os resultados positivos elevam as projeções
de crescimento do PIB para
acima de 6% este ano,
podendo ir a 7,6%.

Sábado, 12 de Junho de 2021
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AMERICANA

Presidente da Câmara
fiscaliza ações na represa
Visita à barragem com equipe da CPFL avalia limpeza do reservatório
Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins (PV),
visitou nesta sexta-feira
(11) a barragem da Represa de Salto Grande
na companhia do secretário municipal de Meio
Ambiente, Fábio Renato
Oliveira. Eles foram recepcionados pelo gerente de Meio Ambiente e
Operações da CPFL Renováveis, Daniel Daibert,
e pelo responsável por
Relações Institucionais e
Governamentais, Arnaldo Querino. O objetivo
do encontro foi discutir
as ações da companhia
relacionadas à limpeza
da represa.
Para o parlamentar, a
visita foi produtiva pois
permitiu acompanhar de
perto o trabalho que vem
sendo feito para a retirada das macrófitas do reservatório. Segundo ele,

REPRESA | Gerente da CPFL recebe vereador e secretário

com a visão que normalmente se tem a partir das
orlas das praias Azul e dos
Namorados não é possível ter a real dimensão
da quantidade de plantas
aquáticas que há no local.
“O gerente operacional

nos mostrou a atual situação da quantidade de
aguapés no reservatório.
Ele nos explicou que o
ideal é manter em torno
de 80 hectares de área
ocupada por macrófitas
na represa, uma vez que

elas auxiliam a filtrar a
poluição da água e dependendo da quantidade
retirada pode prejudicar
ainda mais a qualidade
da água. Atualmente há
em torno de 34 hectares,
uma porcentagem relativamente pequena se
comparada ao tamanho
da represa.”
NA CÂMARA
O presidente da Câmara
aproveitou para confirmar
a presença de Daibert na
sessão da Câmara, atendendo a um convite feito
por meio de requerimento
assinado por todos os vereadores, para falar sobre
as ações ambientais da
CPFL (leia abaixo).
“Tomamos
conhecimento ‘in loco’ das ações
realizadas na represa
e no próximo dia 24 o
Daniel estará na sessão
para tirar todas as dúvidas, não só minhas, mas
de todos os vereadores”,
concluiu.

Câmara vai debater questões com a CPFL
O vereador Gualter
Amado (Republicanos)
protocolou um requerimento na Câmara de
Americana na última
quarta-feira (9), no qual
pede informações da
prefeitura sobre a recuperação ambiental da
Represa de Salto Grande,
localizada na região do
pós-Anhanguera.
No documento, o parlamentar destaca os graves problemas relacionados aos recursos hídricos
do município, o que tem
fomentado questionamentos nos últimos anos
por soluções concretas
para a despoluição da
represa.
“Acreditamos que o
Poder Executivo, por
meio da criação de uma
comissão, poderia articular ações com os

órgãos e entidades da
administração pública
municipal e da sociedade civil que contribuam
para concretização do
plano de recuperação
ambiental”, relata o vereador. “Outro objetivo
seria buscar uma parceria com o Gaema (Grupo
de Atuação Especial do
Meio Ambiente) e buscar
contrapartidas junto aos
municípios a montante
do Rio Atibaia, os quais
despejam irregularmente esgoto no manancial”,
completa.
A prefeitura informou
que irá apresentar à promotoria todas as informações que forem solicitadas. “Hoje, a Secretaria
do Meio Ambiente atua
com a fiscalização da
represa, com o acompanhamento do trabalho

de limpeza. O prefeito
Chico Sardelli tem trabalhado desde o período em que foi deputado
pela limpeza da represa
que depende não só de
Americana, mas de todos
os municípios à montante da represa, uma vez
que despejam o esgoto
tratado no rio que abastece a represa”, informou
a administração, em
nota nesta sexta-feira.
CONVOCAÇÃO
Na sessão desta quinta-feira (11), outro requerimento de Gualter
Amado foi aprovado, no
qual o vereador solicita
a presença de responsáveis pela CPFL em sessão
da Câmara para prestar
esclarecimentos. O documento foi assinado
por todos os 19 parla-

mentares e é endereçado
ao setor da empresa responsável por responder
a questões relacionadas
ao meio ambiente.
No documento, elaborado durante a sessão,
quando representantes
da CPFL respondiam
sobre outros problemas
ligados à empresa, o parlamentar destaca os temas a serem debatidos:
geração, outorga e usina
de energia elétrica; licenciamento, compensação
e preservação ambiental; manutenção do reservatório da represa de
Salto Grande, e Termo de
Ajustamento de Conduta
e compromissos com o
Ministério Público, além
de assuntos e dúvidas
correlatos. O debate é no
dia 24. | HEITOR CARVALHO
E DA REDAÇÃO

Drive-thru da Campanha do Agasalho Vacinação da Covid: Saúde ainda
coleta doações hoje em Americana
tem vaga para o grupo de 59 anos
Com o lema “Acolher com Amor”, a Campanha do
Agasalho 2021, organizada pelo Fundo Social de
Solidariedade de Americana, terá uma ação especial neste
sábado (12). As doações poderão ser feitas em sistema
drive-thru, na Avenida Brasil, em frente à prefeitura,
das 9h às 15 horas. Podem ser doadas peças de roupas,
calçados e cobertores. É preciso que as peças estejam
lavadas, higienizadas, embaladas e em bom estado.

A Secretaria de Saúde de Americana informa que ainda
há vagas para pessoas com 59 anos de idade para tomar
a vacina contra a Covid-19. O agendamento é pelo site
www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.
Para essa faixa etária não há requisito de comorbidade.
Neste sábado (12), as UBS do São Vito e da Vila Gallo
estarão abertas das 8h às 16h para a imunização desse
grupo. Mas é necessário fazer o agendamento antes.

CIDADES
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Pandemia de Covid
força ‘reinvenção’
de festas juninas

Arquivo / TodoDia Imagem

Basílica de Americana e escolas criam formas
alternativas de celebrar as datas do período
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

A pandemia de Covid-19 tem feito com que
as celebrações das tradicionais Festas Juninas
tenham de ser reinventadas por igrejas e escolas.
Em Americana, a Basílica de Santo Antônio
realiza
este ano sua
quermesse através do
sistema de drive-thru.
De acordo com Cecilia
Regina Rossato, do departamento financeiro
da basílica, dessa forma
a pessoa faz o pedido,
efetua o pagamento e
depois recebe os produtos sem sair do veículo e
sem contato com as demais pessoas.
“Esse sistema está sen-

do utilizado tanto para os
itens da quermesse, como
aconteceu no último final
de semana, e também vai
ocorrer nesta sexta (ontem), sábado (hoje) e do-

Quermesse só no
carro vai até amanhã,
com distribuição de
bolo das 9h às 12h
mingo (amanhã) das 17 h
às 20h30”, afirmou.
O drive-thru também
será utilizado para a partilha do tradicional Bolo
de Santo Antônio, cujos
pedaços serão entregues
aos fiéis neste domingo,
das 9h às 12h.

BASÍLICA | Quermesse em drive-thru até amanhã, com Bolo de Santo Antônio

vivenciar essas experiências significativas”, disse.
Na escola, a educação
infantil e o ensino fundamental I têm estudado o
tema com cantigas, músicas tradicionais, culinária e também o contexto histórico.
“Nós
organizamos
brincadeiras
típicas
como: pesca, bola na
lata, boca do palhaço
seguindo os protocolos
sanitários, higienizando
os materiais. Até a tradicional quadrilha preci-

sou ser reinventada com
passos individuais, cumprindo o distanciamento
e a máscara sendo um
acessório a mais na caracterização dos trajes”,
afirmou.
Para os estudantes do
fundamental II e do ensino médio também foram
desenvolvidas atividades
como jogos e danças típicas juninas no formato
híbrido, presencial, com
os devidos protocolos de
segurança, e online.
“As atividades ocor-

rerão durante o horário
das aulas normalmente,
em dias diferentes para
que os grupos de revezamento dos estudantes
sejam
contemplados.
O tema é abordado de
maneira interdisciplinar
pela equipe de educadores. Para os alunos que
estão online também
elaboramos brincadeiras
cujo os responsáveis são
convidados a buscarem
os materiais para o desenvolvimento da atividade em casa”, concluiu.

COVID-19

RECURSOS HÍDRICOS

N.O já discute detalhes
para construir represa
A diretoria da Coden
Ambiental e técnicos da
Prefeitura de Nova Odesreuniram-se na última
quinta-feira (10) com representantes da Cataguá
Construtora e Incorporadora Ltda, que arcará
com a maior parte dos
custos para a construção da nova represa do
município. O encontro
serviu para dar início à
elaboração do projeto
executiva da obra, anunciada em 24 de maio deste ano. A previsão é que a
obra comece a ser construída em 2022.
Também
participou
do encontro a equipe de
engenheiros da Irrigart
Engenharia e Consultoria
em Recursos Hídricos e
Meio Ambiente, de Piracicaba – empresa contratada pela Cataguá para
atuar no projeto.
Na ocasião, os visitantes conhecerem as concepções da Coden sobre
a nova represa e também
as expectativas da gestão municipal, que esteve representada pelo
secretário de governo
Marco Russo, pela secretária municipal de Obras,

A instituições de ensino também precisam
criar formas alternativas
para celebrar a data com
seus alunos.
Segundo Mariza Pavan
Stucchi, coordenadora
e diretora pedagógica
do Colégio Objetivo, em
Americana, a pandemia
tem sido um desafio.
“Tem sido um momento muito difícil, diferente
do qual estávamos acostumados. A data nos remete as lembranças de
danças, barracas típicas,
escola enfeitada”, lamentou. “Entretanto, com a
pandemia esse contato
foi prejudicado, porém
enquanto escola, estamos reinventando esse
momento para que nossos alunos não deixem de

Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta e
urbanista Miriam Cecília
Lara Netto, e pelo secretário-adjunto de Obras, o
engenheiro Renan Cogo.
A nova represa, que deverá ampliar em até 20%
o volume de água bruta
armazenada da cidade,
estará localizada na área
existente ao longo da Rua
Fioravante Martins até ao
cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta, entre os jardins São Manoel
e Maria Helena.
O reservatório será formado pelas águas das
nascentes dos córregos
Capuava e Piconi, entre
outras fontes menores, e
incluirá, em seu entorno,
um parque linear com
pista de caminhada, ciclovia e paisagismo.
De acordo com o presidente da Coden, Elsio
Boccaletto, os engenheiros têm um prazo
de
aproximadamente
120 dias para concluir os
trabalhos e, a partir de
então, os projetos deverão ser aprovados pelos
órgãos ambientais competentes.
| HEITOR CARVALHO

Vacinas da Pfizer chegam à região
As cidades da região de
Americana começaram
a receber doses da vacina contra a Covid-19 fabricada pelo laboratório
Pfizer/Biontech e devem
incluí-la na campanha
de imunização nos próximos dias. Até então, a
região vinha recebendo
lotes da CoronaVac, fabricada pelo Instituto
Butantan, e da Oxford/
AstraZeneca, fabricada
pela Fiocruz.
As vacinas da Pfizer são
as utilizadas por países
como os Estados Unidos
para a imunização da
população e têm eficácia
de até 97%, conforme estudo realizado em Israel,
divulgado em maio.
De acordo com informações das prefeituras,
as doses dos imunizantes chegaram entre esta
quinta e sexta-feira aos
municípios.
Em Americana, 3.318
doses foram recebidas
e serão utilizadas para a
imunização de profissionais da educação de 18 a
44 anos e portadores de
deficiência permanente com 18 anos ou mais.
O agendamento para os
dois grupos está disponível no site da prefeitura.
Desse total de doses,

Cláudio Mariano / Divulgação

SANTA BÁRBARA | Espera para vacinação nesta sexta no ginásio Djaniro Pedroso

1.200 já serão aplicadas
neste sábado (12), sendo
600 na unidade do Jardim
São Paulo e mais 600 na
unidade do Jardim Brasil,
em profissionais da educação que fizeram o agendamento. Para se vacinar,
é preciso apresentar o QR
Code emitido pelo sistema “VacineJá Educação”,
um documento com foto
e CPF e um holerite que
comprove o vínculo empregatício na cidade.
SBO VACINA HOJE
Santa Bárbara d’Oeste
também usará as doses
da Pfizer nesses grupos
(educação e portadores
de deficiência). Foram

2.574 doses recebidas
pela prefeitura.
A vacinação ocorre
sem agendamento neste
sábado, das 8h às 12h, e
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).
Podem se vacinar neste
sábado pessoas com 55
anos ou mais, gestantes,
pessoas com deficiência,
pessoas com comorbidades acima de 18 anos.
Em Sumaré, a Secreta-

ria Municipal de Saúde
informou que recebeu
nesta quinta-feira (10)
uma remessa com 3.966
doses da vacina Pfizer
contra a Covid-19, que
serão destinadas para a
imunização de gestantes,
portadores de deficiência
permanente e profissionais da Educação no município.
Hortolândia confirmou
que recebeu uma quantia
de doses da vacina da Pfizer e que irá incluí-lo na
campanha.
A prefeitura, no entanto, não informou quantas
doses e nem o público
que as receberá.
| LEON BOTÃO
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POLÍCIA

Dupla é presa ao invadir
loja durante ‘live’ em SBO
Dona do comércio transmitia nas redes, quando ouviu barulho e chamou PM
Claudio Mariano / Divulgação

Divulgação

HEITOR CARVALHO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Dois homens foram presos em flagrante enquanto
tentavam invadir, pelo telhado, uma loja de roupas
femininas no Centro de
Santa Bárbara d’Oeste na
noite desta quinta-feira
(10). Eles foram descobertos porque a invasão ocorreu no momento em que
a proprietária da loja Bella
Cor fazia uma transmissão
ao vivo para clientes nas
redes sociais do estabelecimento –que já estava de
portas fechadas –, e conseguiu acionar uma viatura
da PM (Polícia Militar) que
passava nas imediações do
comércio, na esquina das
ruas Santa Bárbara e General Osório.
De acordo com informações do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do
Interior), uma funcionária
da loja abordou uma viatura da PM, por volta de 21h,
relatando que o comércio
estava sendo alvo de possível tentativa de furto, pelo
telhado.
Reforços foram chama-

dos. Ao chegar ao local,
policiais subiram para o
piso superior da loja, no
mezanino, onde se depararam com parte do
forro de PVC já danificado e derrubado, além de
uma corda artesanal, para
acesso ao local, e uma
mochila no piso. Os policiais acessaram o telhado,
onde flagraram um dos
indivíduos tentando fugir
pelos fundos. O segundo
homem, ao perceber a
chegada de viaturas nas
imediações da loja, des-

ceu do telhado, mas foi
abordado pelos policiais e
também foi preso.
“No momento da invasão, minha mãe, que
é a proprietária da loja,
estava fazendo uma live
nas redes sociais para os
clientes, quando eles foram surpreendidos pelos
dois criminosos. No mesmo momento, uma viatura passou pela rua e uma
das funcionárias conseguiu avisar a polícia sobre
o que estava acontecendo.
Graças a Deus, os pre-

juízos foram mínimos e
ninguém ficou machucado”, afirmou Lucas Paver,
de 25 anos de idade, que
também é dono do estabelecimento.
Após ser contida, a dupla
confessou que havia saído
da cidade de Limeira, em
um veículo Volkswagen
Gol, que foi encontrado
nas proximidades.
Diante dos fatos, ambos
foram encaminhados ao
plantão policial, onde receberam voz de prisão por
conta do crime.

CAMPANHA EM SANTA BÁRBARA

Grupo busca apoio a gibi
de educação ambiental

PROJETO
O projeto do “Sítio

GIRO

Homem é preso com cocaína e
R$ 110 mil em produtos roubados
Um funileiro de 22 anos foi preso pela DIG
(Delegacia de Investigações Gerais) de Americana
na quinta-feira (10) pelo crime de receptação.
Ele foi encontrado no Jardim Europa, em Santa
Bárbara d’Oeste, com porções de cocaína e
produtos furtados avaliados em R$ 110 mil.
De acordo com informações da delegacia
especializada, há cerca de uma semana uma
equipe de policiais civis investiga o furto desses
materiais, que foram levados de uma empresa de
Santa Bárbara. Após descobrir onde o material
estava sendo guardado, os investigadores foram
até o local, onde detiveram o acusado. No imóvel,
também foram encontrados 153 gramas de
cocaína distribuídas 398 porções, que o homem
disse estar guardando para outra pessoa.
O rapaz já tem antecedentes por tráfico de drogas.
Sua companheira também foi presa em fevereiro
desse ano pelo crime de tráfico internacional.

INVASÃO | Forro por onde dupla acessou a loja, mas dona percebeu e acionou a PM

CAMPANHA

O “Sítio do Chicó”, de
Americana, um projeto
social em que o objetivo
é proporcionar através
de brincadeiras e capoeira a conscientização ecológica, está realizando uma campanha
para ajudar na impressão de um gibi infantil.
A publicação, que recebeu o nome de “Sítio do Chicó: Capoeira,
Ambiente e Brincadeiras”, pretende contribuir com a educação
ambiental de crianças
e adolescentes dentro
e fora da comunidade,
sendo que as cópias sertão distribuídas para as
crianças.
O valor do patrocínio
solicitado pela entidade
é de R$ 300. Quem quiser e puder ajudar, pode
entrar em contato com
a organização da campanha através do telefone (19) 99370-1872.
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GIBI | Requer recursos

do Chicó”, que está
localizado no Jardim
Novo Horizonte, em
Americana, teve início
em 2016 e foi idealizado pelo americanense
Sidney Maurício Tempesta, o mestre “Pernilongo”, do grupo Abadá-Capoeira.
A iniciativa já proporcionou a realização de
vários eventos, como vivências de agrofloresta,
oficinas de reciclagem e
plantios de várias árvores de diferentes espécies, como pau-brasil,
jequitibá, dendezeiro e
outras. | HEITOR CARVALHO

Guardas arrecadam
3 mil litros de leite
A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste segue
com a campanha “Alimento do Bem”, de arrecadação de donativos
para ajudar as famílias
afetadas pela pandemia.
Nesta quinta-feira (10), a
Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa
Civil) entregou 2.990 litros
de leite ao Fundo Social
de Solidariedade, resultado de ação realizada por
agentes da Guarda Municipal junto a empresas,
estabelecimentos comerciais e população.
Somente a Indústrias
Romi contribuiu com

2.568 litros de leite, em
iniciativa que envolveu
funcionários da empresa
de Santa Bárbara d’Oeste,
Alemanha e Inglaterra.
Para cada litro de leite
doados pelos colaboradores, a empresa Romi doou
mais um litro à campanha.
Também fizeram doações
as empresas Esper, Higa
Atacado, Supermercados
São Vicente, Supermercados Pérola, Supermercado
Balan, Acisb (Associação
Comercial), além de moradores.
A campanha segue em
diversos pontos recebendo doações.
| DA REDAÇÃO
Divulgação

DOAÇÃO | Leite arrecadado foi entregue pela Guarda

PÓ | Cocaína e celulares apreendidos em S. Bárbara

Dise prende dois com cocaína,
maconha e crack em Sumaré
Dois homens, de 28 e 29 anos de idade, foram presos
no Parque das Indústrias, em Sumaré, durante
a manhã da última quinta-feira (10) como parte
da operação “Manchester”, deflagrada pela Dise
(Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) de
Americana. Segundo informações da Polícia Civil, o
objetivo da ação era o combate ao tráfico de drogas
no distrito de Nova Veneza. Foram cumpridos três
mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª
Vara Criminal de Sumaré. Durante as diligências, os
dois homens foram presos em flagrante por tráfico
de drogas e associação para o tráfico. Os policiais
apreenderam 2,4 kg de maconha, distribuídos
em três tabletes e mais alguns pedaços, além de
22 pedras de crack, um papelote de cocaína, dois
celulares. e R$ 70 em espécie. A ocorrência foi
apresentada na sede da Dise de Americana, onde
a dupla recebeu voz de prisão. Os homens foram
submetidos a exame cautelar e depois transferidos
para a cadeia de Sumaré.

Sumaré: Acias lança campanha
para arrecadação de agasalhos
Consciente da situação de vulnerabilidade que
atinge inúmeras famílias de Sumaré, a Acias
(Associação Comercial, Industrial e Agropecuária
de Sumaré) lançou a campanha “ACIAS Solidária”,
que está arrecadando roupas, sapatos e cobertores
para doar às pessoas necessitadas. Os interessados
em contribuir podem fazer as doações na sede da
Acias, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro.
Caixas com adesivos do logo da campanha estão
disponíveis na recepção, logo na entrada do prédio,
para facilitar a entrega das doações. O presidente
da Acias, Juarez Pereira da Silva, lembra que todos
podem contribuir, independentemente de ser
associado. “A ideia é mobilizar o maior número
de pessoas possível, entre associados, parceiros e
consumidores, para conseguirmos uma quantidade
expressiva de doações”, comenta.
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CPI DA COVID

Renan: alguns vão passar de
testemunhas a investigados
Evolução na apuração da CPI aponta para uma nova etapa nas audiências
RENATO MACHADO
FOLHAPRESS

O relator da CPI da
Covid, senador Renan
Calheiros
(MDB-AL),
afirmou nesta sexta-feira
(11) que algumas pessoas
que já prestaram depoimentos à comissão como
testemunhas vão passar
à condição de investigados, o que representaria
uma nova fase da apuração dos fatos.
Renan não deu mais
informações,
como
quem seriam as pessoas
que passariam para essa
condição e quais os motivos para isso. O relator
tem dito a interlocutores
que vai apenas aguardar
algumas
“caracterizações de irregularidades”
na próxima semana para
depois apresentar uma
lista para análise dos parlamentares de seu grupo
na comissão.
“Eu queria aproveitar
também a oportunidade para comunicar que
nós estamos ultimando
estudos para evoluirmos
de fase na investigação”,
afirmou durante sessão
da CPI. “A partir de agora,
nós vamos, com relação a
algumas pessoas que por
aqui já passaram, tirá-las
da condição de testemunha e colocá-las definitivamente na condição de
investigados para, com
isso, demonstrar a fase
seguinte do aprofundamento da nossa investigação”, completou.
Integrantes do grupo
majoritário da CPI, formado por independentes
e oposicionistas, consideram
praticamente
certo que uma das autoridades que deve passar
para a condição de inves-
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tigado é o ex-ministro da
Saúde Eduardo Pazuello.
O general, inclusive, já
tem seu retorno para os
bancos da comissão encaminhado, uma vez que
os senadores já aprovaram requerimento para a
sua reconvocação.
Outros dois nomes citados pelos membros desse
grupo para se tornarem
investigados são Élcio
Franco, braço direito de
Pazuello na Saúde e hoje
assessor especial da Casa
Civil, e Fabio Wajngarten,
ex-secretário de Comunicação da Presidência.

O primeiro que
deve passar para
investigado na
comissão é Pazuello
Em sessão na última
quinta-feira (10), Pazuello e Franco tiveram seus
sigilos telefônico e telemático quebrados pela
CPI. Os senadores vão
ter acesso a registros de
conversas
telefônicas,
ao conteúdo de conversas por aplicativos de
mensagem, entre outras
informações.
Contra
Pazuello e Franco, os senadores do grupo majoritário consideram que
há elementos para comprovar omissão durante
o colapso do sistema de
saúde de Manaus, no início deste ano.
Em depoimento à CPI,
o general afirmou que
ficou sabendo da falta
de oxigênio, que causou
mortes por asfixia, apenas no dia 10 de janeiro.
Oitivas posteriores, incluindo da secretária de

Queiroga diz que 160 milhões serão
vacinados até dezembro no Brasil
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse
hoje (11), em São Paulo, que 160 milhões de
brasileiros serão vacinados contra a Covid-19
até o final deste ano. “Vamos nos empenhar
fortemente para acelerar a nossa campanha de
vacinação, já distribuímos mais de 105 milhões
de doses para estados e municípios e mais de 70
milhões de doses de vacinas já foram aplicadas,
já temos uma cobertura de duas doses de mais de
15% da população brasileira e, em junho, teremos
ao menos 40 milhões de doses de vacinas.
Somente com a Pfizer, até setembro, teremos
100 milhões de doses e de setembro a dezembro
serão mais 100 milhões de doses”, afirmou. Ele
participou da inauguração de leitos de UTI no
Hospital Municipal Guarapiranga (SP).

ESTUDO | O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros

À CPI, ciestista rechaça ‘kit Covid’
A cientista Natalia
Pasternak, microbiologista da USP, mostrou à
CPI da Covid nesta sexta-feira (11) em projeções no telão uma série
de estudos científicos
reconhecidos mostrando que a cloroquina e
outros medicamentos
do chamado “tratamento precoce” não funcionam contra a covid-19.
“A cloroquina, infelizmente, nunca teve
Gestão do Trabalho e da
Educação do ministério,
Mayra Pinheiro, contradisseram essa informação, e foi apontado que
Pazuello sabia da situação dois dias antes do
que afirmou.
Após a sessão desta
sexta-feira, o vice-presi-

plausibilidade
biológica para funcionar. A
cloroquina já foi testada e falhou pra várias
doenças
provocadas
por vírus, como zika,
dengue, chikungunya,
o próprio Sars, Aids,
ebola”, disse.
Ela também disse que
nem mesmo a vacinação oferece garantias
suficientes para abandonar a máscara.
| AB

dente da CPI, Randolfe
Rodrigues
(Rede-AP),
confirmou que a comissão já discute a mudança
para a categoria de investigados de alguns personagens, com a “hipótese
pela natureza e circunstância do que a CPI até
agora já apurou”.

Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU
ponsável por zelar pela
paz no mundo obteve
181 votos entre os 193
possíveis.
“A eleição demonstra
amplo reconhecimento
da contribuição brasileira para os temas de paz
e segurança internacionais”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em uma
publicação em redes.

GIRO

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

APÓS 10 ANOS

Com votação expressiva, o Brasil voltou,
nesta sexta-feira (11), a
ser membro rotativo do
Conselho de Segurança
da ONU. De acordo com
os resultados da votação
publicados por Volkan
Bozkir, presidente da 75ª
sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a
candidatura brasileira ao
posto na entidade res-
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Em nota enviada à
imprensa, o Itamaraty
afirmou que “o Brasil
buscará traduzir em contribuições tangíveis a defesa da paz e da solução
pacífica das controvérsias” e que, no Conselho,
pretende “fortalecer as
missões de paz da ONU
e defender os mandatos que corroborem a
interdependência entre

segurança e desenvolvimento.” A pasta afirma
ainda que o país “estará
em posição privilegiada
para atestar seu compromisso com a reforma” da
entidade. Ao lado de Índia, Alemanha e Japão, o
Brasil forma o chamado
G4, grupo que pleiteia
também uma vaga como
membro permanente do
órgão.
| FOLHAPRESS

DOSES | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

Brasil registra 2.215 mortes por Covid
em 24h, média mais alta em 20 dias
O Brasil registrou 2.215 novas mortes por Covid-19
e 86.061 novos casos da doença nesta sexta-feira
(11). Com isso, o total de mortes no país chegou
a 484.350 e o de casos a 17.301.220 desde o início
da pandemia. A média móvel de mortes ficou
em 1.912 óbitos por dia, marca mais alta em 20
dias -o número está há 140 dias acima de mil
mortes diárias, considerado um patamar bastante
alto. A média é um instrumento estatístico que
busca amenizar variações nos dados, como os
que costumam acontecer aos finais de semana e
feriados. Foram atualizados os dados da vacinação
contra a Covid-19 no Distrito Federal e em 25
estados. O Brasil aplicou 1.161.173 doses de
vacinas nesta sexta. No total, 53.842.583 pessoas
receberam pelo menos uma dose contra a Covid.

G7 prevê doar 1 bilhão de vacinas, menos
de um décimo do que espera a OMS
Após os anúncios dos Estados Unidos, de que
doaria 500 milhões de doses de vacinas, e da
União Europeia, prometendo 100 milhões,
nesta sexta (11) chegou a vez do Reino Unido.
O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a
doação de outras 100 milhões de doses. No total,
o G7 - fórum de nações industrializadas que está
reunido até domingo - deve enviar 1 bilhão de
doses para cerca de 100 países de baixa renda, até
o final de 2022. Para entidades do setor, porém, é
muito pouco e tarde demais. A OMS (Organização
Mundial da Saúde) calcula em 11 bilhões o
número de doses necessárias para imunizar 70%
das pessoas no mundo.

BRASIL+MUNDO
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GOVERNO

Bolsonaro avalia reforma ministerial
Pressionado pelo centrão, presidente deve mudar na Casa Civil, Meio Ambiente e Turismo
JULIA CHAIB E BRUNO
BOGHOSSIAN
FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discute com aliados um novo
pacote de mudanças em
ministérios para atender a cobranças feitas
por líderes do centrão no
Congresso. Esses parlamentares pressionam por
uma distribuição de cargos e pela saída do chefe
da Casa Civil, o general
da reserva Luiz Eduardo
Ramos.
Os partidos que dão
sustentação a Bolsonaro
atribuem ao ministro dificuldades no atendimento de demandas políticas,
em nomeações de interesse dos parlamentares
e no andamento de ações
do governo em suas bases
eleitorais.
Uma mudança na Casa
Civil, segundo esses líderes, seria a peça central
de uma minirreforma ministerial. Estão em análise
também trocas no Meio
Ambiente e no Turismo.
Os caciques do centrão
avaliam que o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo
Salles, acumulou desgastes ao longo de sua gestão
e ficou ainda mais fragilizado com a operação da
Polícia Federal que investiga a atuação de agentes
públicos para favorecer
madeireiras.
Já a pasta do Turismo
é alvo de cobiça política
graças à capacidade de
realizar ações nos esta-

dos e municípios onde os
parlamentares têm interesses eleitorais. O atual
titular, Gilson Machado,
foi uma escolha pessoal
de Bolsonaro.
A pressão pelas trocas
- em especial a da Casa
Civil - parte de aliados do
presidente na Câmara e
no Senado, mas principalmente neste último,
onde cobram mais influência na composição
de um governo que não
tem nenhum senador
entre seus ministros. Já a
Câmara tem cinco titulares na Esplanada dos Ministérios.
Articuladores políticos
do governo dizem que
Bolsonaro deve decidir
nos próximos 30 dias se
fará essas alterações e se
incluirá a Casa Civil na
minirreforma. Ponderam
que o presidente pode resistir a trocar Ramos, uma
vez que os dois têm uma
relação próxima.
QUEIXAS
Os parlamentares do
centrão levaram ao presidente queixas sobre o
trânsito político do general na Câmara e no Senado. Reclamam também
da lentidão de ações do
governo sob supervisão
do ministro.
A Casa Civil costuma
ser uma das pastas mais
influentes no desenho
da Esplanada. O ministro que ocupa o posto é
tradicionalmente o principal conselheiro do presidente, um interlocutor

Alan Santos / Presidência da República

AGLOMERAÇÃO | O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta população sem máscara

de peso com o Congresso
e uma espécie de gerente
dos programas implementados pelo governo
federal.
Nos planos do centrão,
Ramos poderia ser trocado por um político ou
um nome avalizado pelos
parlamentares. A ideia é
que, assim, esse grupo de
partidos tenha participação direta nas decisões
tomadas no Palácio do
Planalto.
Um dos argumentos
dos políticos é que a mudança ajudaria a azeitar
a máquina do governo
para a disputa eleitoral
de 2022. Além de acelerar obras e investimentos
nos redutos dos parlamentares, a troca teria

MANIFESTAÇÃO

o objetivo de ampliar a
divulgação dessas ações
e implantar uma gestão
“com foco em resultados”, nas palavras de um
senador governista.
Para alguns parlamentares alinhados ao Planalto, a falta de habilidade
política de Bolsonaro e
seus principais auxiliares
desgasta o governo e cria
dificuldades para a corrida presidencial do ano
que vem. Esse enfraquecimento tende a se refletir
também nas campanhas
dos deputados e senadores que escolheram
se aliar ao presidente. A
discussão sobre a troca
na Casa Civil é a mais delicada do pacote. Além da
proximidade entre Bolso-

naro e Ramos, os líderes
argumentam que a pasta já passou por muitas
mudanças. O general é o
terceiro titular do posto
-foi antecedido por Onyx
Lorenzoni (hoje ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência) e por
Walter Braga Netto (atual
ministro da Defesa).
Mesmo assim, parlamentares insistem na
substituição por considerar que, em nenhum
dos três casos, Bolsonaro
acertou na escolha. Segundo aliados do presidente no Congresso,
Ramos se tornou “uma
unanimidade” entre os líderes por não ser eficiente ao resolver as demandas dos parlamentares.

USO DE MÁSCARA

‘Motociata’ com presidente em SP Palavra final é da Saúde
deve afetar trânsito até de estrada e prefeitos, diz Bolsonaro
A chamada “motociata” com o presidente Jair
Bolsonaro deve afetar o
trânsito de ruas e avenidas da cidade de São
Paulo no final da manhã
e início da tarde deste sábado (12), além de uma
das principais rodovias
do estado, que liga a capital a Campinas.
Com saída programada
para as 10h, a “motociata” tem início em Santana, na zona norte da cidade, e deve seguir pela
marginal Tietê, a partir
da ponte Governador
Orestes Quércia, e continuar até o Km 62 da Rodovia dos Bandeirantes.
No retorno, o trajeto
passará pela marginal
Pinheiros, seguindo até

a ponte Engenheiro Ari
Torres e, dali, seguirá
pela Avenida dos Bandeirantes e Avenida Rubem
Berta, encerrando no
obelisco do Ibirapuera.
A previsão é de que o ato
chegue ao local por volta
das 14h.
Em nota, a Secretaria
de Segurança Pública
de São Paulo afirmou
que haverá um efetivo
de mais 6.300 policiais a
postos. O policiamento
será reforçado em toda a
capital, na região metropolitana e na Bandeirantes. Também os pontos
de concentração e dispersão do ato terão patrulhamento ampliado.
Para tanto, a polícia diz
que contará com diferen-

tes batalhões, com cerca
de 2.100 viaturas, cinco
aeronaves e dez drones.
A operação também contará com apoio de CET,
Guarda Civil Metropolitana e AutoBAn.
A previsão maior de
participantes e as exigências da segurança do presidente fizeram os organizadores da “motociata”
mudarem o planejamento do evento.
Ele agora terminará
junto ao obelisco do Ibirapuera, uma área aberta, e não mais na avenida
Paulista. O início será às
10h no cruzamento das
avenidas Braz Leme e
Santos Dumont, no bairro de Santana.

| FOLHAPRESS

Após anunciar que o
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estava
preparando um “parecer
visando desobrigar” o uso
de máscara por pessoas
imunizadas contra a Covid ou que já haviam sido
infectadas pelo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (11) que caberá a
seu auxiliar, a prefeitos e a
governadores dar a palavra final sobre o assunto.
“Ontem [quinta-feira
(10)] pedi para o ministro
da Saúde fazer um estudo
sobre máscara. Quem já
foi infectado e quem tomou a vacina não precisa
usar máscara. Mas quem
vai decidir é ele, vai dar
um parecer. Se bem que

quem decide na ponta da
linha é governador e prefeito. Eu não apito nada,
né? Segundo o Supremo,
quem manda são eles”,
disse Bolsonaro a jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada antes de
embarcar para uma agenda no Espírito Santo.
Logo após esta declaração,
especialistas
começaram a criticar a
intenção de abolir o uso
de máscaras. O baixo número de pessoas completamente vacinadas contra a Covid-19 (11% da
população) e a alta taxa
de transmissão não permitem que a população
deixe de usar as máscaras
neste momento.
| FOLHAPRESS
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Petrobras reduz
preço da gasolina
A Petrobras
anunciou nesta sexta
(11) redução de 1,9%
no preço da gasolina
vendida em suas
refinarias. O corte,
que ocorre em meio
à recuperação da
cotação do petróleo,
é o primeiro reajuste
da gestão Joaquim
Silva e Luna, que
assumiu o comando
da estatal no dia 19
de abril. Segundo
a companhia,
o preço médio
do combustível
cairá R$ 0,05 por
litro a partir deste
sábado (12), para
R$ 2,53. O repasse
ao consumidor
depende de políticas
comerciais de postos
e distribuidoras - o
valor cobrado nas
refinarias representa
hoje um terço
do preço final do
produto. Não haverá
alteração no preço
do diesel. Os dois
produtos têm o
mesmo preço desde
o dia 1º de abril, no
maior período sem
reajustes no governo
Jair Bolsonaro.

Mãe de Kathlen
clama por justiça
A administradora
Jackeline de Oliveira
Lopes, mãe de
Kathlen Romeu, 24,
morta em uma ação
da Polícia Militar
na terça-feira (8)
no Complexo do
Lins, no Rio, fez
um pedido por
justiça após prestar
depoimento nesta
sexta na Delegacia
de Homicídios da
Capital. “Eu preciso
gritar por justiça por
Kathlen de Oliveira
Romeu. Não foi
em vão.” A avó da
jovem revelou à
polícia as últimas
palavras de Kathlen
antes de ser morta,
segundo a advogada
Nadine Borges,
vice-presidente
da Comissão de
Direitos Humanos
da OAB (Ordem
dos Advogados do
Brasil) no Rio, que
acompanhou o
depoimento. “Ela
estava caminhando
com a avó e falando
das dificuldades
financeiras para
fazer o chá revelação
do bebê. Em
seguida, ela caiu.”
Kathlen Romeu
estava grávida.

Sábado, 12 de Junho de 2021
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MEMÓRIA

A eternidade concreta de

Paulo Mendes da Rocha
Divulgação

MARCELLO ROLLEMBERG
AGÊNCIA USP

Em uma de suas últimas entrevistas, o arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo (FAU) da USP
Paulo Mendes da Rocha
afirmou ao jornal Folha
de S. Paulo: “Acho que,
tendo nascido, não tenho
outra alternativa a não
ser viver”. E completou,
afirmando que esperava
“viver para sempre”. Sem
querer entrar em conceitos metafísicos, pode-se
dizer que a eternidade é
algo relativo. No último
dia 23, depois de 70 anos
dedicados plenamente
à arquitetura, os 92 anos
de vida de Paulo Mendes
da Rocha tiveram um
capítulo final. Mas seus
projetos, suas ideias, que
encontraram espaço concreto mundo afora e são
aplaudidíssimos, permanecem. E vão ficar para
sempre. Então, sim, nesse
contexto, Mendes da Rocha conquistou o que desejava: ele vai viver para
sempre.
“Com o seu prestígio e
reconhecimento internacional, o professor Mendes da Rocha foi um dos
pilares da Universidade
de São Paulo e um dos
responsáveis pela distinção da arquitetura brasileira”, afirmou o reitor da
USP Vahan Agopyan. Tem
toda a razão. Paulo Men-

Arquiteto, que morreu aos
92 anos, permanecerá nas
cidades onde seus projetos
ganharam forma e estrutura

LEGADO | Intervenção arquitetônica na Pinacoteca do Estado de São Paulo

des da Rocha era, certamente, o arquiteto mais
conhecido do País no exterior, ao lado do incontestável Oscar Niemeyer.
Não à toa, os dois foram
os únicos brasileiros a
receber o prestigiado Prêmio Pritzker, o principal
galardão de arquitetura
no mundo, considerado o
Nobel da área – Niemeyer
recebeu em 1988, Mendes
da Rocha, 18 anos depois.
Em 2016, o arquiteto recebeu também o Leão de
Ouro da Bienal de Veneza pelo conjunto da sua
obra. Entre seus projetos
mais conhecidos estão
o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo,
a reforma da Pinacoteca

do Estado de São Paulo –
pela qual recebeu o Prêmio Mies van der Rohe
para a América Latina –,
o Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia – o paulistano MuBE –, o Estádio
Serra Dourada, em Goiânia, e as novas instalações
do Museu Nacional dos
Coches, em Lisboa. Isso,
só para ficarmos em alguns (bem) poucos projetos, apenas uma introdução a um trabalho que
mesclou tanto a prática
arquitetônica quanto a
dedicação ao seu ensino –
como mencionou o reitor
da USP.
Mendes da Rocha começou como professor
na USP em 1961, foi cas-

sado pelo AI-5 em 1969
e voltou à Universidade
nos anos 1980, onde ficou até se aposentar.
“Além de excelente
arquiteto, Mendes da
Rocha sempre foi um
professor
apaixonado,
gentil e educado, que
sempre tinha uma palavra de encorajamento
quando avaliava nossos
exercícios de projetos arquitetônicos”, recorda o
arquiteto e professor da
FAU Eduardo Nobre. “Ele
explicava com paixão as
qualidades da arquitetura da chamada Escola
Paulista, da qual foi um
dos maiores expoentes”,
lembra.
A “Escola Paulista” de

Divulgação

IDEAL | Ele afirmava que esperava ‘viver para sempre’

arquitetura à qual se refere o professor Eduardo
Nobre
preocupava-se
essencialmente com a
promoção de uma arquitetura “crua, limpa,
clara e socialmente responsável” (de uma certa
maneira,
influenciada
pelos ideais estéticos do
chamado
“Brutalismo
europeu”, nascido nos
anos 1950 e que reúne
elementos do Modernismo).
Justamente por ter opiniões concretas e fortes
é que Paulo Mendes da
Rocha acabou se envolvendo em algumas
polêmicas. Defendeu a
derrubada do Minhocão
(“Transformar em par-

que é um blefe. Um dia
aquilo cai na cabeça de
todo mundo”), revelou
em entrevista à Deutsche
Welle Brasil em 2016 que
nunca teria feito Brasília
(“É um tropeço histórico.
Não tem nada a ver com
a obra de Niemeyer”) e
era contra a reforma do
Vale do Anhangabaú.
A última de suas polêmicas foi a doação de
seu acervo de cerca de
8.800 itens à Casa da Arquitectura de Lisboa, no
ano passado. São 6.300
desenhos feitos à mão,
slides, 3 mil fotografias,
300 publicações e várias
maquetes, que correspondem a mais de 320
projetos.

PARCERIA COM DEDÉ PARAÍZO

Arnaldo Antunes na pegada da vida
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Arnaldo Antunes e
Dedé Paraizo, dois grandes compositores da música brasileira, lançam no
próximo dia 14 de junho,
em todas as plataformas
digitais, a música ‘’Vi’’,
que tem uma pegada
sobre a vida cotidiana
e mistura romantismo
com apelo social, nesses
tempos de pandemia.
Dedé Paraizo é autor
de cerca de 180 músicas,
ricas em harmonia e poesia, que enriquecem a
MPB e já foram gravadas
por inúmeros artistas.
Ele compôs “Papel Principal” (Zeca Pagodinho),
“Amor gostoso é bicho
perigoso” (Wando), “Não

há felicidade” (João Nogueira) “Só Falta Você e
Deixe que o dia amanheça” (Alcione), “Jogo de
Azar” (Só Pra Contrariar),
“Princesa” (Zezé Di Camargo e Luciano) “Tutu à
Mineira, Samba Popular
e Brisa” (Jair Rodrigues),
entre outras canções.
Arnaldo e Dedé se
conheceram em 2010
quando o ex-Titãs gravou o DVD “Ao Vivo lá
em Casa” e convidou
os Demônios da Garoa,
grupo em que Dedé faz
parte, para participar da
faixa de abertura ‘’Já Fui
uma Brasa’’, de Adoniran
Barbosa.
A partir daí seguiram
os contatos por trocas
de mensagens até que,
em 2016, Arnaldo Antu-

nes recebeu o convite do
Demônios da Garoa para
gravar a canção “Tiro ao
Álvaro” para o DVD ‘’Vem
Cantar Comigo’’. O relacionamento de amizade
estreitou-se e Dedé Paraizo lançou a ideia de uma
composição que foi bem
recebida por Arnaldo.
A letra foi para o papel, ficou parada alguns
anos, mas finalmente a
gravação ocorreu no início do ano com o parceiro ilustre, com cada um
em seu estúdio, e produção da Ecoarte. O resultado foi que nem pareceu que eles estavam
separados,
comentou
Dedé,
acrescentando
que ficou muito bonita a
sintonia do primeiro trabalho em parceria.

Helô Ballarini/Divulgação

“Já estamos inclusive
pensando em fazer novas
coisas”, revelou Dedé Paraízo. “Sempre fui muito
fã do trabalho dele no
Titãs, Tribalistas e na carreira solo”, completa.
DEDÉ PARAÍZO
Mineiro de Belo Horizonte, Dedé Paraizo
(com zê mesmo, por ter
sobrenome de origem
espanhola) teve uma
formação musical bem
variada. Foi crooner de
orquestra de baile, até
se mudar para São Paulo, no começo dos anos
oitenta. Na capital paulista, gravou alguns CDs
próprios e participou de
centenas de outros, sendo uma das vozes mais
requisitadas para traba-

DUETO | Música mistura romantismo com apelo social

lhos de estúdios, pela sua
versatilidade.
Dedé Paraizo é hoje um
dos principais compositores do Brasil, com mais
de 180 músicas gravadas
por grandes intérpretes
da MPB. Além de compositor de música e letra,
Dedé é hoje respeitado

no meio por tocar magistralmente violão, cavaquinho, viola e pandeiro.
Traz para o palco grandes
canções suas que marcaram gerações além de
fazer releituras de outros
sucessos com extremo
bom gosto, refinamento
e intensa brasilidade.

CULTURA
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Oficina vai abordar
técnica de animação
no estilo stop motion
Ao final do evento, cada participante realizará um filme
de até um minuto que ficará no acervo do Ponto MIS
Divulgação

DA REDAÇÃO		
HORTOLÂNDIA

Você sabe o que os
filmes “A Fuga das Galinhas”, “Coraline e o Mundo Secreto” e “A Noiva Cadáver” têm em comum?
Eles foram feitos com a
técnica de animação chamada stop motion.
Se você quer aprender
a fazer a sua própria animação com essa técnica,
o Ponto MIS (Museu da
Imagem e do Som) e a
Prefeitura de Hortolândia promovem a oficina
“Stop motion: animação
em casa”.
A oficina será ministrada ao vivo, pelo aplicativo
Zoom, entre os dias 14 e
18 deste mês, das 16 às
18 horas. Os interessados
devem escolher o dia em
que querem fazer a oficina e fazer a inscrição
no link do dia escolhido.
São 50 vagas disponíveis
para cada dia. A oficina é
para pessoas com idade
a partir de 7 anos e professores. A confirmação
da inscrição será enviada
por e-mail pela Secretaria
de Cultura.
A técnica stop motion
é feita por meio de uma
sequência de fotos tira-

TV Tudo
Marcha à ré

As informações que chegam do Departamento de
Humor da Globo não são
muito animadoras. Nesta
semana, houve mais demissões provocadas pela
ausência ou cancelamentos
de projetos.
Outros cortes já são
aguardados para os próximos dias.

Começou

O programa “Duelo de Mães”, apresentado por Ticiana
Villas Boas, começou a ser gravado segunda-feira e deverá estrear na Band no dia 4 de setembro, um sábado,
após o “Jornal da Band”.
Ticiana está grávida de 7 meses e as gravações devem
terminar ainda no decorrer deste mês.
Divulgação

Vida que se segue

EFEITOS | Sequência de fotos cria ilusão de movimento

das de um mesmo ponto
onde um objeto é movido
em diferentes posições,
dando a impressão de
movimento. Isso acontece por causa do fenômeno chamado persistência
retiniana, que provoca no
cérebro a ilusão de movimento contínuo.
A oficina abordará os
conhecimentos básicos
sobre animação. Os participantes
aprenderão
as etapas do processo de
criação de um filme de
curta duração de animação stop motion, que vão
desde a elaboração do roteiro, storyboard (roteiro
com esboços das cenas

de uma produção audiovisual), desenvolvimento
e criação de personagens,
criação de cenários, fotografia (quadro a quadro),
edição de imagens e sonorização.
Cada participante realizará um filme de animação de, no máximo, 1
minuto que será enviado
posteriormente para o
Ponto MIS. A oficina será
ministrada pela professora Marta Russo, profissional formada em comunicação visual e jornalismo,
que já ministrou oficinas
em importantes organizações e mostras de animação do Brasil.

Encerrado o contrato
por obra com a Globo, para
“Salve-se Quem Puder”,
Marianna Armellini agora
encontra-se no Uruguai,
envolvida com as gravações
da série “El Presidente”, da
Amazon.
Devido ao contrato, que
exige confidencialidade, ela
ainda não pode dar mais
detalhes desse trabalho.

A propósito

Claudio Torres Gonzaga
está às voltas com a produção de um espetáculo
online que terá quadro atrizes entrando de diferentes
países. Marianna Armellini,
do Uruguai; Adriana Nunes,
do Brasil; Marta Fernandes,
de Portugal, e Amparo de
Gata, da Espanha.

Ticiana Villas Boas

Em estudos

A Rede TV! promoveu
algumas mudanças na sua
programação e os resultados não foram os esperados.
No entanto, em vez de investir em novidades ou apostas
que nem sempre dão certo,
o mundo ideal seria cuidar
com mais atenção daquilo
que ela tem de melhor.

A direção da TV Globo,
desde já, tem analisado
algumas alternativas para
sua programação das tardes de sábado, a partir da
mudança de Luciano Huck
para os domingos. O desejo
é definir tudo até o final de
julho, para dar início mais
rapidamente possível às
providências que são necessárias.

Por exemplo

Ao mesmo tempo

Presta atenção

O “TV Fama” e o “Leitura Dinâmica” são produtos
que sempre se destacaram
na grade da Rede TV!, aliás
com formatos que a concorrência já tentou imitar.
Os resultados dos dois
poderiam ser bem melhores,
com um mínimo de investimento. O problema nunca
esteve nos apresentadores.

E outro

“Superpop”, da Luciana
Gimenez, é outro programa
essencial na grade da Rede
TV!, mas que hoje está ali só
para cumprir tabela.
Tem uma produção preguiçosa, bem diferente de
outros tempos. É de se lamentar esse comodismo.

Muitas reuniões também
têm acontecido entre Luciano Huck e os diretores
da Globo para definir o seu
programa do ano que vem.
Por exemplo: ainda não
há uma decisão se o título
“Caldeirão” será mantido.

Bate – Rebate
· As gravações de “Verdades Secretas 2”, mesmo
com os cuidados necessários, já acontecem num ritmo bem interessante...
· ... Agatha Moreira, por
sinal, vai aparecer bem diferente da primeira versão...
· ... Inclusive com um visual dos mais arrojados.

· Fábio Assunção já está
participando das gravações
da segunda temporada de
“Desalma”.
· Raul Gil está trabalhando com a possibilidade de
voltar a gravar o seu programa no SBT em julho...
· ... Ainda não há uma
data marcada, porque vários detalhes terão que ser
resolvidos antes disso...
· ... Plateia, por exemplo,
não terá.
· A HBO Max também
pretende acelerar as suas
produções por aqui...
· ... Entre documentários
e programas, já existem alguns projetos aprovados.

C´est fini
Está marcada para este
sábado, 19h, a volta de José
Silvério às narrações esportivas, agora na rádio Capital, integrando a equipe de
Olivério Junior.
Durante toda a tarde,
com a participação de
ilustres personalidades do
mundo esportivo, será apresentada uma programação
especial.
Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Por um momento, tudo
fica no seu devido
lugar e sua alma se
regozija com isso. Isso dá vontade de
compartilhar bons sentimentos com
outras pessoas. Escolha a dedo essas
pessoas, umas que mereçam os bons
sentimentos.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Apesar de a lógica
indicar dificuldades
importantes vindo por
aí, mesmo assim dá para reservar um
pouco de tempo e descansar, sem
se deixar afetar excessivamente por
nada do que acontecer. Isso vai ajudar
bastante.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
O cenário é muito
complexo, mas sua alma
pode dar conta de tudo que acontece,
só que com ordem e planejamento,
já que qualquer atitude impulsiva ou
determinante criaria resistências
muito difíceis de superar.

TOURO | 21/4 a 20/5
Aproveite essa energia
dinâmica que circula
através de seu corpo
e alma no dia de hoje para organizar
todas as coisas que estão soltas por
aí. Muitos recursos são desconsiderados por não estarem devidamente
organizados.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Socializar é preciso,
mesmo que, num primeiro momento, sua alma
não se sinta muito à vontade com ninguém, preferindo a solidão. Socializar
é preciso, ainda que sua própria alma
resista a esse movimento.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Ajude as pessoas a se
organizarem, fazendo
a sua parte sem esperar nenhuma
retribuição por isso. A ajuda que você
oferecer a outrem neste momento,
beneficiará você também; de uma
forma indireta, mas beneficiará.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Aposte nas suas
certezas, mesmo que
essas sejam instáveis
e possam ser mudadas a qualquer
momento. Aposte em suas certezas
e tome as medidas pertinentes,
para que, pelo menos, você testar o
alcance de sua influência.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Mantenha o foco naquilo
que você pretende
conquistar de imediato, e
faça os movimentos pertinentes. Este
é um momento oportuno para verificar
sua capacidade de realização, mesmo
que em pequenas coisas. Em frente.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Poucas, mas muito boas
coisas podem ser feitas
hoje. Escolha o que seja
simples e ao alcance de mão para
começar, porque isso trará segurança
e fará você se sentir no domínio da
situação. De pouco em pouco...

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Congregue as pessoas,
porque está em suas
mãos, neste momento,
a capacidade de oferecer um objetivo
que seja comum a elas, e que sirva ao
propósito de unificar esforços. Esse é
um movimento enriquecedor e raro.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Conversar com franqueza é o primeiro passo
para haver entendimento. O segundo
passo é sustentar esse diálogo franco, porque já ocorreu antes de esse
acontecer, mas depois tudo retornar
ao patamar anterior.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Tudo vai bem num
momento para logo em
seguida degringolar.
Essas alternâncias inesperadas e
indesejadas desgastam bastante.
É preciso que você se muna de uma
dose extra de bom humor para rir de
todos os perrengues.

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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Copa traz risco de surto de Covid
Epidemiologista afirma que torneio pode deflagrar infecção entre atletas e atingir também a população
Lucas Figueiredo/CBF

FOLHAPRESS
RIO DE JANEIRO

A Copa América começa neste domingo (13) no
Brasil com 28 partidas e
nove seleções estrangeiras, com até 65 pessoas
em cada uma das delegações. A América do
Sul, diferentemente do
restante do mundo, que
vê disseminação do coronavírus
desacelerar,
passa por uma explosão
de casos de Covid-19 e
é há meses o epicentro
da pandemia. Baseado
nisso, o médico epidemiologista, matemático
e professor da Fundação
Getúlio Vargas (FGV),
Eduardo Massad, calcula os riscos do evento no
Brasil.
“O impacto sanitário direto do torneio
é pequeno, mas pode
deflagrar surtos de infecção entre os atletas
participantes. Esses surtos podem vazar para a
população geral, o que
seria altamente indesejável neste momento
[de recrudescimento a
pandemia]. O grande
risco, entretanto, deve-se à grande possibilidade de aglomerações [de
torcedores em bares,
por exemplo], como já
se observa em outros

Gabigol treina normal

SELEÇÃO | Gabigol (esq.) participou do treino da Seleção com Paquetá e Vinicius Junior

campeonatos por todo o
país”, afirma ele.
Massad fez um estudo
que usa modelos matemáticos para calcular os
riscos da realização do
torneio no país. Ele traça dois níveis de perigo,
um para os diretamente
envolvidos na competição, como os jogadores,
e outro para a população
brasileira.
Ele parte da probabilidade de indivíduos esta-

EUROCOPA

rem com o coronavírus
ativo, mesmo que assintomáticos, em cada um
dos países que virão ao
Brasil. Usando de exemplo a Argentina, que tem
44,9 milhões de pessoas
para 2,1 milhões de infecções ativas atualmente, essa probabilidade é
de 4,7%. A partir disso,
ele calcula o número de
infectados entre 100 viajantes (estimativa de delegação + jornalistas), o

que, no caso dos argentinos, resultaria em 5 pessoas com o vírus.
PROJEÇÃO
Somando a projeção de
cada uma das nove delegações que virão ao Brasil, Massad chega a 27 casos esperados no torneio.
Esse número, multiplicado pela taxa de reprodutibilidade do vírus no Brasil, aponta para possíveis
infecções decorrentes.

A seleção brasileira
masculina principal fez
nesta sexta-feira (11),
no centro de treinamentos do São Paulo,
seu primeiro trabalho
visando à estreia na
Copa América no domingo, às 18h, contra
a Venezuela. As principais atrações da tarde
foram Thiago Silva e
Gabigol, que participaram das atividades depois de se recuperarem
de problemas físicos.
O zagueiro teve uma
lesão muscular na coxa
esquerda na final da
Liga dos Campeões, em
29 de maio, e fez tratamento durante o perío“No momento, o Brasil
tem reprodutibilidade
[do vírus] de 1,28. Portanto, poderíamos esperar 35 novos casos de
infecção [1,28 x 27], sendo que cada uma dessas
infecções produziriam
outras 1,28 novas infecções, deflagrando-se
um surto de proporções
muito maiores”, explica
Massad.
“São aproximações que
servem de orientação

PREPARAÇÃO PARA TÓQUIO

Itália domina jogo e Com manifesto contra
faz 3 a 0 na Turquia assédio, seleção bate Rússia
A Itália começou a disputa da Eurocopa 2021
com o pé direito. Na tarde desta sexta-feira (11),
o time comandado por
Roberto Mancini venceu
a Turquia por 3 a 0 no Estádio Olímpico de Roma
com a presença de 12
mil torcedores. Demiral
(contra), Immobile e Insigne marcaram os gols
da vitória.
O triunfo mantém
a impressionante sequência da Azzurra com
Mancini após cinco anos
longe de grandes competições. A seleção italiana
chegou ao 28º jogo consecutivo sem derrota — o
último revés aconteceu
em 10 de setembro de
2018, quando perdeu por
1 a 0 para Portugal, na
Liga das Nações.
Com o resultado, a
Itália soma três pontos
e lidera o Grupo A. País

de Gales e Suíça fazem o
outro jogo da chave neste
sábado (12). Os italianos
voltam a campo na quarta-feira (16), contra a
Suíça. No mesmo dia, os
turcos enfrentam Gales.
A partida foi marcada
por domínio da Itália do
começo ao fim. Prova
disso estão nos números:
24 finalizações dos italianos contra apenas uma
dos turcos ao longo dos
90 minutos. Apesar disso,
os gols saíram somente
na segunda etapa.
A vitória teve início
com um gol contra de
Demiral, aos sete do segundo tempo. Berardi
cruzou forte da direita,
o zagueiro turco tentou
desviar e acabou mandando contra a própria
meta. Os outros gols foram de Immobile, aos 20,
e Insigne, aos 33.
| FOLHAPRESS

| FOLHAPRESS

para a estimativa da ordem de grandeza do risco
sanitário”.
O protocolo de testagem constante antes e
durante o torneio pode
diminuir o impacto de
importação de casos para
o Brasil, mas não anula os riscos de um surto
causado por aqueles que
estejam assintomáticos
ou na janela virológica
não detectável, afirma o
médico.

CBF

Caboclo
compra jato
de R$ 71 mi

Richard Callis/SPP/CBF

AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

A seleção brasileira de
futebol feminino venceu
o penúltimo compromisso antes da Olimpíada de Tóquio (Japão).
Nesta sexta-feira (11), as
comandadas de Pia Sundhage superaram a Rússia por 3 a 0 em amistoso
realizado no estádio Municipal de Cartagonova,
em Cartagena (Espanha).
Antes de a bola rolar, as
jogadoras da seleção foram para o gramado segurando uma faixa com a
mensagem “Assédio não”.
A manifestação ocorreu
durante a execução do
hino nacional brasileiro e na tradicional foto
posada que antecede as
partidas.
Minutos antes do jogo,
as atletas já haviam publicado nas redes sociais

do da rodada dupla de
Eliminatórias da Copa
do Mundo, quando o
Brasil venceu Equador
e Paraguai. Já o atacante teve diagnosticado
um edema na perna
direita
justamente
após este segundo jogo,
quando atuou por 13
minutos, e usou os últimos dias para se recuperar totalmente.
A lesão de Gabigol
rendeu polêmica no
Flamengo, que esperava contar com o atleta
no jogo de ida da terceira fase da Copa do
Brasil, ontem, contra o
Coritiba.

NA ESPANHA | Jogadores fizeram protesto em campo

um manifesto contra os
assédios sexual e moral.
Vale lembrar que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), Rogério Caboclo,
foi afastado no ultimo
domingo (6), pelo Comitê de Ética da entidade,
devido a uma acusação
de assédio sexual. Na
segunda-feira (7), o Ministério Público do Tra-

balho no Rio de Janeiro
(MPT-RJ)
determinou
abertura de investigação
sobre o caso envolvendo
o dirigente.
Na quinta-feira (10),
questionada em entrevista coletiva, Pia disse
que o assunto era “muito
sério”. Os gols da seleção foram marcados por
Bruna Benites (2) e Andressa Alves.

O presidente afastado
da CBF (Confederação
Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, comprou
um jato novo para a entidade no valor de US$ 14
milhões (R$ 71 milhões).
O negócio foi fechado na
sexta-feira passada (4), dia
que uma funcionária da
CBF denunciou o dirigente por assédio sexual. E já
foi pago.
A nova cúpula da confederação tenta desfazer
a aquisição por ser considerada desnecessária,
mas a negociação está
complicada. No domingo,
o Comitê de Ética da CBF
determinou o afastamento temporário de Caboclo por 30 dias. A decisão
ocorreu após um pedido
de membros da diretoria
da entidade e pressão de
patrocinadores da seleção.
| FOLHAPRESS
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BRASILEIRÃO

Flamengo quer parar torneio

14

EM CASA

Santos quer
embalar no
Time entrou com pedido no STJD para que o campeonato seja parado durante a Copa América Brasileiro
FOLHAPRESS
RIO DE JANEIRO

O Flamengo entrou
com pedido no STJD
(Superior Tribunal de
Justiça Desportiva) para
que o Campeonato Brasileiro seja paralisado
durante a Copa América. A solicitação foi protocolada na noite desta
quinta-feira (10).
O torneio continental de seleções começa
neste domingo (13), com
a partida entre Brasil e
Venezuela, em Brasília. A
equipe de Tite tem dois
jogadores do Flamengo:
Gabriel e Everton Ribeiro. O time também cedeu Arrascaeta ao Uruguai, Isla ao Chile e Piris
da Motta ao Paraguai.
Duas horas antes da
estreia brasileira na
Copa América, o Flamengo terá de entrar em
campo contra o América-MG, pelo Brasileiro,
às 16h.
“A questão é que em
2019 teve Copa América
e houve a suspensão das
competições no Brasil. A
gente não entendeu esse
retrocesso. O Flamengo
é o maior prejudicado,
mas outros também são,
como o Palmeiras, que
perde o goleiro [Weverton] e dois ali na zaga
[uruguaio Viña e paraguaio Gómez]”, afirma
Rodrigo Dunshee, vice-presidente-geral do clube carioca.

O Flamengo também
se queixa do uso do Maracanã no torneio sul-americano de seleções.
“No artigo 1º do regulamento geral das competições há o princípio
da isonomia. Quem tem
o mando de campo conhece o gramado. Não
viaja, não se desloca. Se
sair da sua cidade para
partida em que tinha
mando de campo, existe o prejuízo esportivo.
Tem o Fluminense também, assim como outras
cidades, outros clubes
[que são prejudicados]”,
completa Dunshee.
O Fluminense também realiza suas partidas no Maracanã, onde
vai acontecer apenas a
final da Copa América,
em 10 de julho. O Flamengo está programado
para atuar em casa no
dia seguinte, diante da
Chapecoense.
Segundo nota divulgada pelo STJD, o Flamengo apresentou reclamação dizendo que teve
oito atletas (foram sete)
convocados para a seleção principal, olímpica
[Gerson e Pedro], além
das estrangeiras.
“O Flamengo entrou
com a Medida no STJD
destacando a proteção
do futebol brasileiro, o
equilíbrio das competições, dos clubes e dos
campeonatos
nacionais”, afirma a entidade.
O caso foi entregue ao
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• 3ª RODADA
Hoje (12/06)
19h – Santos x Juventude
19h – Palmeiras x Corinthians
Amanhã(13/06)
16h – Atlético-MG x São Paulo
16h – Grêmio x Athletico-PR
16h – Flamengo x América-MG

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

BOLA RODANDO | Flamengo se considera prejudicado com a continuação do torneio

presidente do tribunal,
Otávio Noronha, e não
há prazo para uma resolução.
“Não pode o Flamen-

go, que investiu muito
dinheiro e está sofrendo
na pandemia, entrar nas
competições sem seus
melhores jogadores. São

COM AGENTE

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

Alexandre Vidal/Flamengo

Tricolor tem dívida
de R$ 11,3 milhões
Três jogadores que há
tempos não vestem mais
a camisa do São Paulo são responsáveis por
uma dívida combinada
de R$ 11,3 milhões do
clube com o empresário
André Cury.
A título de remuneração pelo serviço de intermediação na venda
de direitos federativos
de Paulo Henrique Ganso para o Sevilla-ESP, em
2016, Cury tem direito a
receber R$ 4 milhões do
clube paulista.
Outra venda feita pelo
Tricolor e que contou
com a participação de
André Cury foi a saída
de Lucas Pratto. Por ter
intermediado o negócio
com o River Plate-ARG,
em 2018, Cury deve receber pelo menos R$ 3,3

milhões de reais do Tricolor.
Além disso, em 2019,
Cury intermediou a contratação do atacante Alexandre Pato, que estava
no Tianjin Quanjian-CHI, pelo São Paulo. O
empresário também não
recebeu os valores por
ter feito o negócio. Hoje
a dívida do Tricolor com
o Cury por essa negociação também está em R$ 4
milhões.
Na semana passada,
foi revelado que a Justiça
de São Paulo condenou
o clube do Morumbi a
pagar R$ 19,6 milhões
a Cury por conta de um
empréstimo feito junto
ao empresário pelo São
Paulo em 2019, inicialmente no valor de R$
13,7 milhões. | FOLHAPRESS

nove rodadas sem seus
melhores atletas. É uma
dificuldade muito grande”, finaliza o vice do
clube.

O Santos enfrenta o
Juventude neste sábado (12), às 19h, na Vila
Belmiro, pela terceira
rodada do Campeonato
Brasileiro. O time paulista tenta embalar depois de passar por um
momento turbulento
neste início de temporada 2021.
O time dirigido por
Fernando Diniz chega
ao confronto com uma
sequência de três vitórias. Depois de perder
na estreia para o Bahia, o Santos derrotou o
Ceará na Vila Belmiro.
Pela Copa do Brasil, bateu o Cianorte duas vezes e avançou às oitavas
de final.
Agora, busca a quarta
vitória consecutiva na
temporada para embalar ao mesmo tempo
em que vem recheando
seu elenco com reforços. Nas duas últimas
semanas foram contratados o meia-atacante
Marcos Guilherme, o
volante Vinicius Zanocelo, o zagueiro Danilo
Boza e o lateral Moraes.
Para encarar o Juventude, o time que entra
em campo deve ser o
mesmo das últimas
partidas. O desfalque é
o atacante Lucas Braga, contundido. Marcos
Guilherme vai ocupar
o seu lugar, compondo
um trio de ataque com
Marinho e Kaio Jorge.
| FOLHAPRESS

ESTADUAL

Hortolândia Futsal
conquista 2ª vitória
DA REDAÇÃO
AMERICANA

O Hortolândia Futsal,
equipe apoiada pela Prefeitura de Hortolândia
venceu, na noite de quinta-feira (10/06), a AABB
de São Paulo por 3 a 2 em
partida válida pelo Campeonato Estadual da
modalidade, disputada
no Ginásio Poliesportivo
Victor Savala, localizado
no Jardim Nossa Senhora
de Fátima.
O jogo aconteceu com
portões fechados para o
público, seguindo o Código Sanitário do Estado
de São Paulo para evitar
a disseminação do Coronavírus. Esta é a segunda
vitória dos hortolandenses na competição, na li-

derança do grupo A com
seis pontos. Na estréia, a
equipe venceu o MRW,
fora de casa.
A próxima partida do
Hortolândia Futsal será
novamente em casa, no
Ginásio
Poliesportivo
Victor Savala, no dia 24
deste mês, às 20hs, contra a equipe do SEMELP
Pindamonhagaba, também com portões fechados. “Estamos animados
com este grande começo
do time de Hortolândia
no Campeonato Paulista
de futsal. São duas vitórias em dois jogos. Nosso time segue invicto e
continuaremos com o
nosso apoio”, comenta o
secretário de Esportes e
Lazer da Prefeitura, Jonas
Pereira Lima.
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PALMEIRAS E CORINTHIANS

Times querem vitória
após as eliminações
Equipes caíram na Copa do Brasil e buscam a reabilitação em clássico

Cesar Greco

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Recém-eliminados da
Copa do Brasil, Palmeiras e
Corinthians se enfrentam
neste sábado (12), às 19h,
no Allianz Parque, em duelo que será encarado por
ambos como a chance de
iniciar uma reação para na
temporada. O confronto é
válido pela terceira rodada
do Campeonato Brasileiro.
O clima dos dois lados é
de desolação. No time alvinegro, superado pelo Atlético-GO no mata-mata, é a
falta de perspectiva positiva para o futuro o que mais
preocupa os torcedores.
Não há recursos para
contratações, e restou só
a disputa do Nacional, já
que a equipe foi eliminada
na fase de grupos da Copa
Sul-Americana. Em um
ano nos quais os fracassos
se acumulam, a lista tem
também a queda nas semifinais do Paulista, justamente contra o Palmeiras.
O clássico será o quinto
jogo de Sylvinho à frente
do Corinthians. Ele teve
apenas uma vitória, na última rodada do Brasileiro,
por 1 a 0, sobre o América-MG. Houve duas derrotas
e um empate contra o Atlé-

REABILITAÇÃO | Wesley e Lucas Lima (dir.), do Palmeiras, durante treinamento

tico-GO. Em toda essa sequência, o time só marcou
um gol, de pênalti.
Assim como o treinador
corintiano, Abel Ferreira
também está pressionado.
No caso dele, pelo fato de a
equipe não ter correspondido às expectativas como
favorita nas competições
que disputou, sobretudo
na Copa do Brasil.
Na tentativa de defender
o título, o Palmeiras caiu
logo na fase em que estreou no torneio. Como é
um dos representantes do

ATLETISMO

país na Libertadores, entrou no certame nacional
na terceira fase.
Pior do que não ter chegado nem às oitavas de final do torneio foi ter sido
eliminado pelo CRB, que
disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Na
temporada 2020, o time foi
apenas o 10º colocado da
segunda divisão.
Essa foi apenas a segunda ocasião em que o clube
alviverde não passou da
primeira fase que disputou
na Copa do Brasil ao longo

de suas 26 participações
na competição. Na primeira, em 2002, o castigo
também foi imposto por
um adversário alagoano, o
ASA, de Arapiraca.
Pesa sobre Abel o recente
vice-campeonato
paulista, após derrota na
final para o São Paulo. A
equipe também perdeu
as disputas pela Supercopa do Brasil e pela Recopa
Sul-Americana, com fracassos nos pênaltis diante
de Flamengo e Defensa y
Justicia, respectivamente.

ROLAND GARROS

Djokovic impõe a
Nadal a 3ª derrota
Em um dos duelos
mais emblemáticos da
história do confronto,
com várias alternâncias
de placar, alto volume
de melhores momentos
e até uma inesperada
mudança de decisão
governamental causada pela partida, Novak
Djokovic venceu Rafael
Nadal de virada nas semifinais de Roland Garros, por 3 sets a 1 (3/6,
6/3, 7/6 e 6/2), nesta
sexta-feira (11). Ele enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas na decisão
de domingo.
É apenas a terceira
vez que Nadal, dono de
13 títulos no saibro de
Paris, sofre uma derrota
na competição. As outras foram para Robin
Soderling, nas oitavas
de final de 2009, e para
Djokovic, nas quartas

O atleta de Americana
Felipe Bardi ficou em segundo lugar nas finais de
100 metros no 40º Troféu
Brasil Loterias Caixa de
Atletismo, realizadas na
manhã desta sexta-feira
(11/6) no Centro Olímpico
de Treinamento e Pesquisa, na Vila Clementino,
em São Paulo. Ele, que faz
parte da equipe Sesi-SP,
fez o tempo de 10.14 na
prova, vencida por Paulo
André, com 10.09. Em terceiro ficou Rodrigo Nascimento (CT Maranhão),
com 10.24.
“Desta vez tive uma
energia surreal, um combustível extra, que foi a
notícia de que serei pai de
um menino em setembro.
Estou muito feliz e ansioso”, disse Paulo André
Camilo de Oliveira (Pi-

A Ponte Preta perdeu
para o Sampaio Corrêa
por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (11), com
gol marcado no último
lance. No jogo realizado
no estádio Castelão, em
São Luís (MA), o atacante Jean Silva marcou o
único gol da partida aos
49 minutos do segundo
tempo, ou seja, já nos
acréscimos.
O atleta aproveitou a
sobra após cruzamento da direita. Ela matou
no peito e chutou para
marcar o gol, o primeiro
do time maranhense na
Série B. Com a derrota na
terceira rodada, a Ponte
Preta está na zona de rebaixamento da Série B do
Campeonato Brasileiro.
A equipe de Campinas tem apenas 1 ponto,
ocupando da 17ª colocação. A Macaca está sem
vencer a sete jogos. A
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DJOKOVIC | Fará final contra Stefanos Tsitsipas

SÉRIE B

nheiros-SP), de 22 anos,
qualificado para os 100 m
para os Jogos Olímpicos
de Tóquio. O atleta conquistou a sua quinta vitória seguida.
“Esperava uma marca
melhor, mas depois da
chuva achei a pista pesada. Isso não é desculpa.
Os atletas têm de estar
prontos para enfrentar
qualquer situação”, lembrou Paulo André. “Agora
é focar nos treinos para
a Olimpíada, ganhar na
parte técnica e no desempenho físico”, completou
o velocista, que retornará
para Vila Velha (ES).
Já Ana Claudia Lemos
(SRM-SC) voltou a vencer
depois de uma série de
contratempos. Ele conquistou da medalha de
ouro, com 11.62 (-0,5),
seguida por Bruna Jéssica
Oliveira Farias e Ana Carolina de Jesus Azevedo.

de final em 2015.
Foi a 58ª vez que eles
se enfrentaram (maior
número de um confronto no circuito masculino), e o conhecimento
que cada um possui
sobre os pontos fortes
e fracos (raros) do outro
ficou evidente durante
as 4 horas e 11 minutos
em que estiveram dentro da quadra Philippe
Chatrier, a principal do
complexo de Paris.
Às 22h40 horas locais,
após o terceiro set, seria
preciso esvaziar a arena
(com 65% de sua lotação permitida) para respeitar o toque de recolher imposto na capital
francesa por causa da
pandemia de Covid-19.
Porém, a determinação
foi revogada e p público
permaneceu.
Nicolas Gouhier/FFT

Felipe Bardi fica em Ponte Preta toma gol nos
2º no Trófeu Brasil acréscimos e perde por 1 a 0
DA REDAÇÃO
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VASCO

Troféu da
Libertadores
é penhorado

Fredson FerreiraSampaio Corrêa

COMEMORAÇÃO | Jean Silva celebra gol feito aos 49min

última vitória foi no dia
5 de maio, quanto derrotou o rival Guarani pelo
Campeonato Paulista.
A Ponte Preta voltará a
campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrentará o Cruzeiro, no
estádio Moisés Lucarelli,
em Campinas, às 21h30.
A Ponte Preta voltará a

campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrentará o Cruzeiro, no
estádio Moisés Lucarelli,
em Campinas, às 21h30.
O time de Belo Horizonte está em último lugar
na competição, mas enfrentará o Goiás, em casa,
neste sábado (12), às 21h.

| DA REDAÇÃO

A Justiça determinou
a penhora do troféu da
Copa Libertadores de
1998, sob posse do Vasco,
devido a uma dívida do
clube com o jogador norte-americano de basquete Nicholas Okorie.
A decisão foi do juiz
Ronaldo Santos Resende, da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do
TRT-1 (Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira
Região), na quinta-feira
(10). Confirmada pela reportagem, a informação
foi publicada pelo site
Esporte News Mundo
inicialmente.
Procurado, o clube de
São Januário informou
que não comenta ações
judiciais em andamento.
O pedido por parte da
defesa do jogador veio a
público no final de abril.
| FOLHAPRESS
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Simone e
Cristiane Rissato

Renata Murer e
Vagner Guilherme

César Penteado e Mayra
Marchetti Penteado

Desejo de Amar

Juliana Volpi e Fábio Sousa

Eu já tenho o hábito de escrever sobre o amor em Fevereiro. Este é o mês em que
se comemora o dia de São Valentim, mais precisamente no dia 14, onde países da
América do Norte e da Europa comemoram o Dia dos Namorados. Aqui a data se
atribuiu ao querido Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro e padroeiro de
Americana. Mas não adianta pendurar o santo de cabeça pra baixo ou muito menos aprisionar a imagem do santo dentro do pote de arroz ou de feijão, enterrado e castigado. O
amor não pode ser adquirido dessa forma, com brutalidade, força ou opressão. O amor é,
na verdade, como uma borboleta. Ele precisa vir voando vagarosamente e deve pousar na
pétala da flor que melhor lhe parecer. A cor, o formato e o cheiro acabam juntos fascinando a borboleta. Há uma troca mútua. A borboleta busca exatamente o que a flor tem
para oferecer. E se observar bem, a flor oferece tudo isso de forma natural. Quando duas
almas se encontram, desejos se conectam, pensamentos se cruzam e cumplicidades são
identificadas. O amor precisa, necessariamente, fazer bem. Amar é uma responsabilidade afetiva. E para isso é preciso ser inteiro. E dividir as tarefas de amar e cuidar. Plantar e
colher. Nesse ritmo o sentimento dará flores e frutos. E sendo assim, amar se torna uma
coisa natural. Parabéns a todos os casais apaixonados e que, acima de tudo, amam e
amam. Hoje trazemos alguns casais que mandaram suas fotos para nossa Coluna!

Claudia Paspardelli
e Fábio Machado

Keissy Gestica
e Lucas Martins

Juliana Freitas e José
Alberto Florindo Filho

Vinícius Queiroz
e Junior Mosna

Alessandra Teixeira
e Júnior Loureiro

Amanda Pissaia
e Cesar Conz

