Mudanças
em Sumaré
Polícia Civil concentra
investigadores em uma
delegacia e gera críticas
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Estado anuncia reformas em
vicinais de Americana e Sumaré
Ivo Macris, de Americana a Paulínia, e via que liga Nova Odessa a Sumaré terão obras de R$ 15 milhões
Kevin David/A7 Press/Folhapress

Anvisa amplia
validade
da Janssen
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou
nesta segunda (14) uma
ampliação do prazo de validade da vacina produzida
pela farmacêutica Janssen,
da Johnson & Johnson, contra a Covid-19. Com a medida, a validade, que era de
3 meses, passará para 4,5
meses para vacinas armazenadas em temperaturas
de 2ºC a 8ºC. A aprovação
deve ter impacto direto no
uso de 3 milhões de doses
da farmacêutica que estavam previstas para chegar
ao longo desta semana.
08 Brasil + Mundo

P3

HM prossegue
em situação
de lotação
em Americana
05 Cidades

Câmaras da
região param
atendimento

Diante do agravamento
dos casos de Covid-19, as
Câmaras de Vereadores de
Americana e de Nova Odessa anunciaram ontem novas
suspensões no atendimento
presencial ao público.

MAIS VACINA | Ampliação de prazo deve ter impacto no uso de 3 milhões de doses da Janssen no Brasil
Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress

Bolsonaro
agora pede à
Pfizer entrega
antecipada
09 Brasil + Mundo

Sumaré agora
tem delegada
titular na DDM

COPA AMÉRICA | O atacante Lionel Messi começou com discrição, mas também com um golaço sua
busca por uma conquista inédita pela seleção da Argentina. A cobrança de falta indefensável abriu o
placar do 1 a 1 contra o Chile na primeira rodada da Copa América, nesta segunda-feira (14), no estádio
P14
Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Depois de quatro anos de
espera, a Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré
passou a ter uma delegada
titular. Natália Alves Cabral
assumiu as funções no início. Desde janeiro de 2017 a
delegacia não tinha delegada titular.
06 Cidades
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Dificuldade para empreender no Brasil
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RENATO ALVES
DIRETOR DE EXPANSÃO DA
BICALHO CONSULTORIA LEGAL

No último ano, a pandemia de Covid-19 afetou
duramente diversos setores do País, principalmente
a saúde, alguns comércios
e a educação. Diversas
pessoas foram demitidas
e com o desemprego em
alta, viram no empreendedorismo uma oportunidade de ganhar sua renda
e crescer financeiramente.
Contudo, muitas se deparam com a dura realidade
que é empreender no Brasil. De acordo com o ranking Doing Business 2020,
pesquisa feita pelo Banco
Mundial para analisar os
países com mais facilidade para fazer negócios, o
Brasil ocupa a 124ª posição
entre 190 países, mostrando-se um dos mais difíceis
para empreender. Nova
Zelândia, Singapura, Hong
Kong, Dinamarca, Coreia
do Sul e Estados Unidos lideram o ranking, sendo os
melhores países do mundo
para abrir uma empresa.
Mas afinal, o que torna
o Brasil um país tão difícil
para empreender? Uma
das causas é o grande pe-

ríodo de cerca de 80 dias
com diversas etapas burocráticas para conseguir
abrir uma empresa formalizada. Até mesmo para
o microempreendedor a
regulamentação não é tão
rápida, pois além de se
cadastrar como Microempreendedor
Individual
(MEI), é preciso ter a autorização da prefeitura da cidade para ser oficializado,
processo que pode demorar alguns dias dependendo do município.

Os altos impostos
também são um
empecilho, além dos
tributos federais
Os altos impostos também são um empecilho,
além dos tributos federais
como o Cofins, PIS, CSLL
e IRPJ, ainda existem taxas estaduais e municipais
que impactam diretamente o fluxo de caixa do empreendedor brasileiro. Outro estudo realizado pelo
Banco Mundial concluiu
que são necessárias 2600
horas trabalhadas por ano
para conseguir arcar com
toda a tributação do Brasil.
Em comparação com
os Estados Unidos, uma
das maiores economias
do mundo, o processo de
abertura de uma empresa é menos burocrático e

com carga tributária reduzida. Estima-se que o tempo para ter um negócio regularizado na maioria dos
estados é de dois a cinco
dias úteis, no mais tardar,
20 dias, dependendo do
estado.
A barreira de dificuldades para empreender no
Brasil faz com que os empreendedores pensem em
internacionalizar seus negócios para além de terem
a chance de lucrar mais,
não precisarem passar por
tamanha burocracia. Para
abrir uma empresa nos
Estados Unidos, por exemplo, não é preciso sequer
estar em solo americano.
As regras trabalhistas, tributárias e empresariais do
país também contribuem
bastante para o sucesso
do empreendimento. Uma
característica importante
e diferente do Brasil é que
os impostos da empresa
são pagos pelos sócios na
proporção dos lucros auferidos anualmente.
Se o Brasil não reformular sua política tributária e
diminuir a burocracia, vai
ficar cada vez mais para
trás quando se trata de
empreendedorismo, afastando não apenas seus cidadãos a abrirem seus negócios e contribuírem para
o crescimento do país, mas
também distanciando empreendedores de outros
países a investirem aqui,
se tornando assim um país
isolado nos negócios.

IMAGEM DO DIA
Eduardo Lopes / Prefeitura de Campinas

FRASE DO DIA

O PSL não só
manteve a escória
bolsonarista,
mas entregou
o coração da
legenda

Maria Dirce Ribeiro da Silva
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doações para a Campanha do Agasalho em Campinas.
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É um equívoco achar
que a PEC 32, mais conhecida como Reforma
Administrativa, afetará
somente os futuros servidores e que aposentados
e servidores atuais não
precisarão se preocupar,
certo? Errado. E eu explico o porquê.
Que a reforma prevê o
fim de concursos públicos não é surpresa. Mas
já parou para pensar
os problemas advindos
dessa decisão? Sem os
concursos, alguns cargos
serão extintos. Simples
assim. Sem concursados,
os sistemas próprios de
previdência se rompem
e os governos terão caminho livre para aumentar
ainda mais os descontos
previdenciários, conforme autorizado na última
Reforma da Previdência.
Isso prejudica tanto os
atuais como os futuros
servidores. Resumo: a
Reforma Administrativa
não poupará nenhum
servidor.
Como está proposta,
a reforma fará com que
tudo passe para o chamado regime geral, o
que afeta diretamente a
remuneração dos aposentados, já impactada
por descontos adicionais,
como os definidos no Estado de São Paulo.
O ministro da economia Paulo Guedes declara que não há riscos
para a estabilidade do
servidor e que 90% da
categoria têm estabilidade, ao contrário de
outros países, nos quais
o índice não chega a 5%.
Ouso dizer que o ministro está enganado (não
seria a primeira vez). A

Americana

Deputada, ao anunciar
desfiliação do PSL ontem

facebook.com/jornaltododia

ANTONIO TUCCILIO
PRES. DA CONFED. NACIONAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

aprovação da PEC Emergencial uns meses atrás,
que promoveu o congelamento de salários de
milhares de funcionários
públicos, ajuda a provar
que estabilidade para os
servidores não é exatamente a especialidade
do atual governo.
A Reforma Administrativa deixou de ser apenas uma possibilidade,
pairando no ar há muito
tempo. O que encaramos
agora é uma espécie de
caminhão desgovernado
lançado a toda velocidade para cima do serviço
público. E sua única intenção é incapacitá-lo o
máximo possível. Não
entendo e não sei como
essa raiva direcionada
aos servidores públicos
surgiu, mas sei que há
muito tempo os políticos se empenham como
nunca para encontrar
maneiras de prejudicar
nossa classe.
Eles se esquecem de
que somos fundamentais para o país. Somos
médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras,
professores e professoras, também policiais e
representantes de dezenas de outras carreiras
essenciais.
Servidores
públicos, ao contrário do
que muitos acreditam,
não são faraós ou dormem todas as noites em
uma mina de ouro.
Com a aprovação da
reforma, muitos aposentados serão prejudicados.
São servidores que trabalharam por anos pelo
bem do país. Além deles,
ainda existem os atuais
servidores, que todos os
dias fazem o seu melhor
para ajudar no desenvolvimento do país. É bom
falar agora para evitar o
pior: a reforma não prejudica somente os 11,7
milhões de funcionários
públicos do país. Precarizando o serviço público,
prejudica 218 milhões
de pessoas. Pelo Brasil e
nosso futuro, não à Reforma Administrativa.

FALECIMENTOS

JOICE HASSELMANN

Fale conosco

Prejudicar o aposentado também
é prioridade da reforma
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INFRAESTRUTURA

Americana e Sumaré
terão estradas vicinais
reformadas pelo estado

Arquivo / TodoDia Imagem

Ivo Macris, de Americana a Paulínia, e Avenida que liga
Nova Odessa a Sumaré terão obras de R$ 15 mi
LEON BOTÃO
AMERICANA

Americana e Sumaré terão estradas reformadas pelo governo do
estado de São Paulo na
nova fase do programa
“Novas Estradas Vicinais”. O anúncio foi feito
nesta segunda-feira (14)
e o investimento estimado é de R$ 15 milhões
nos dois municípios. Serão revitalizadas a Estrada Ivo Macris, que liga
Americana a Cosmópolis
e Paulínia, e a Avenida
João Argenton, que liga
Sumaré a Nova Odessa.
Ainda não há data para o
início das obras.
Anunciada no Palácio
dos Bandeirantes, a nova
fase do programa “Novas
Estradas Vicinais” vai beneficiar ao todo 140 vias
no estado, com 1.531 qui-

lômetros de melhorias e
investimentos de R$ 1,08
bilhão em recursos do
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).
O programa coordenado pelo DER (Departamento de Estradas de
Rodagem) já soma investimentos de R$ 2,29
bilhões e vai gerar 25 mil
empregos, entre vagas
diretas e indiretas.
Durante o anúncio, o
governador João Doria
(PSDB) destacou que
as estradas vicinais são
importantes para o escoamento da produção
agrícola e para a economia regional, além de essenciais para o deslocamento da população aos
grandes centros urbanos.
“Teremos quase 200
municípios diretamente beneficiados e 3,1 mil
quilômetros de estradas

melhoradas e sinalizadas, oferecendo melhores condições de segurança para a população”,
afirmou o governador.
“Só quem vive no interior
sabe a importância de
uma vicinal bem asfaltada e sinalizada, o que representa de fato na vida
das pessoas”, disse Doria.
REGIÃO
Em Americana, a obra
será na Estrada Ivo Macris, via que há décadas
vem apresentando problemas estruturais por
conta da alta circulação
de veículos pesados. Serão 15,8 quilômetros de
intervenção, com três
rotatórias previstas no
projeto, com investimento estimado na casa
dos R$ 13,4 milhões.
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV),

IVO MACRIS | Após anos, estrada que liga Americana a Paulínia tem obra anunciada

participou do anúncio
em São Paulo nesta segunda e posou para foto
ao lado de Doria, do ex-vereador Rafael Macris
(PSDB), com quem disputou a prefeitura no
ano passado, do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e do secretário da Casa Civil, Cauê
Macris (PSDB).

Também posou para
a foto o deputado estadual Dirceu Dalben (PL),
que tem base eleitoral
em Sumaré, cidade contemplada diretamente
por uma obra e indiretamente por outra. Dalben
e o filho, Luiz Dalben
(Cidadania), gravaram
vídeo comemorando o
anúncio.

Além da Avenida João
Argenton, que terá 1,4
quilômetro de recapeamento, com investimento de R$ R$ 1,6 milhão, a
cidade também será contemplada com a reforma
da vicinal que liga Sumaré a Monte Mor. Serão 7,4
quilômetros de recapeamento, com investimento de R$ 7,1 milhão.

HABITAÇÃO

RMC

Campinas planeja construir modal Obras das moradias do ‘Vida
Longa’ têm início em S.Bárbara
ferroviário do Centro a Viracopos
DA REDAÇÃO
CAMPINAS

A Prefeitura de Campinas publicou no Diário
Oficial desta segunda-feira (14) autorização
para que duas empresas
e um consórcio desenvolvam estudos para a
implantação de um modal ferroviário urbano,
de 18 quilômetros, ligando o Pátio Ferroviário de
Campinas, no Centro, ao
Aeroporto Internacional
de Viracopos.
As selecionadas foram a
BYD do Brasil, o Instituto
para o Desenvolvimento
dos Sistemas de Transporte (Idestra) e o consórcio
formado pela TS Infraestrutura e Engenharia S/A,
Aerom Sistemas de Transportes S.A, FBS Construção Civil e Pavimentação
S.A e a Jofege – Pavimentação e Construção Ltda.
O prefeito Dário Saadi
(Republicanos) informou
que a implantação desse
modal é importante para

o desenvolvimento da cidade. “Pedi agilidade no
processo e espero que o
estudo também seja concluído com rapidez. Esse
projeto beneficiará toda a
Região Metropolitana de
Campinas”, afirmou.
“O interesse no projeto
mostra a viabilidade da
implantação desse ramal.
Os estudos irão subsidiar a modelagem para
a implantação e operação, que poderá ser uma
parceria público-privada
(PPP) ou concessão”, afirmou o secretário municipal de Transportes, Vinicius Riverete.
As propostas para o
desenvolvimento dos estudos foram apresentadas pelas empresas após
a prefeitura publicar, em
1º de abril, edital de Procedimento de Manifestação Privada de Interesse
Público (MPIP) para implantação e operação do
ramal.
Elas deverão apresentar, no prazo máximo de

15 dias, o Plano de Trabalho com o detalhamento
das atividades que pretendem realizar e a indicação
do valor do ressarcimento
pretendido pelo estudo.
Conforme a publicação, elas terão 90 dias para
apresentar os estudos,
projetos, levantamentos,
investigações e estudos
para modelagem técnica,
operacional, econômico-financeira e jurídica.
Uma comissão avaliará
o melhor projeto – que
poderá ser utilizado no
todo ou em parte – na elaboração de editais, contratos da licitação para a
concessão da construção
e operação do sistema.
Caso o estudo de uma
das empresas seja selecionado pelo município,
mas ela não saia vencedora da licitação para a
implantação e operação
do ramal ferroviário, a
prefeitura deverá considerar como valor total do
estudo a ser ressarcido
pelo licitante ganhador.

A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste anunciou nesta segunda-feira
(7) que tiveram início as
obras de construção das
28 moradias do Programa
“Vida Longa”, destinado
a idosos em situação de
vulnerabilidade
social.
As unidades habitacionais estão sendo erguidas
com investimento de R$
3,3 milhões, por meio de
parceria das secretarias de
estado da Habitação e de
Desenvolvimento Social,
CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e Prefeitura de Santa Bárbara.
Os serviços de terraplanagem já estão sendo
feitos no terreno entre
as ruas Rússia, Polônia e
Adélia Bertini, no bairro
Cândido Bertini, local que
inclusive recebeu a visita do vice-governador do
estado, Rodrigo Garcia,
no último dia 6 de maio,
para o lançamento das
obras. O prazo previsto
para conclusão da obra é
de 12 meses.

Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

OBRAS | Terraplanagem começou na área em S. Bárbara

O “Vida Longa” integra
a política habitacional do
estado e tem caráter protetivo.
Os imóveis do programa – de 33 m² de área
privativa, distribuídos em
cozinha, sala de estar e
dormitório conjugados,
banheiro e área de serviço
– são projetados segundo
parâmetros de acessibilidade, para permitir facilidade no uso da moradia
por idosos com dificuldade de locomoção. Itens
de segurança e acessibilidade constam no proje-

to, como barras de apoio,
pias e louças sanitárias
em altura adequada, portas e corredores mais largos, piso antiderrapante,
entre outros.
Pessoas com 60 anos ou
mais, preferencialmente
sós e com vínculos familiares fragilizados, são o
público-alvo do programa.
Os idosos a serem contemplados – ainda não
definidos – devem ter
renda de até dois salários
mínimos e residir há pelo
menos dois anos no município.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

DIA DE HABITAÇÃO
O secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary, estará
em Jaguariúna nesta terça (15) para anunciar durante
reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC investimentos na área de regularização fundiária em nove das 20
cidades da região. Amary irá se reunir com os prefeitos das
cidades da RMC pela manhã em um hotel em Jaguariúna.
No encontro, o secretário assina ordens de serviços do
Programa “Cidade Legal” para regularização fundiária
de núcleos habitacionais irregulares em Artur Nogueira,
Campinas, Cosmópolis, Holambra, Itatiba, Morungaba,
Santa Bárbara, Santo Antônio de Posse e Sumaré. Além
dessas nove ordens, Amary assinará outras duas, em
outras regiões. As 11 regularizações somam investimento
de R$ 705 mil, beneficiando 2.229 famílias.

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
A Câmara de Americana sediou no domingo (13) a cerimônia de
posse (foto) dos membros dos conselhos administrativo e fiscal
da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social (Ades) de
Americana. A entidade recém-criada terá como objetivos facilitar
o acesso de entidades do terceiro setor a recursos provenientes
de renúncias e incentivos fiscais já disponíveis junto às empresas
e auxiliar o poder público do município, em função da imunidade
tributária que possui, na aquisição de bens e produtos. A entidade
é composta por dois conselhos. O administrativo será presidido
pelo dentista Silney Beraldo e contará ainda com Genaro Santos
Lago como secretário, Cleber Silva Ferreira na função de tesoureiro e a suplente Raquel Costa de Oliveira. O conselho fiscal será
constituído por Ademilson Zanini e Ulisses Meneguim, além do
suplente Ednelson Cristiano Prazer.

ENCONTRO COM DAMARES ALVES
O vereador barbarense Eliel Miranda (PSD) participou, nesta
segunda (14), de reunião virtual entre vereadores de todo estado
de São Paulo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves. O encontro foi promovido pela deputada estadual Valéria Bolsonaro (sem partido), com o objetivo
de traçar estratégias para a regulamentação da Lei Brasileira
de Inclusão. Criada em 2015, essa lei federal tem o objetivo
de promover e assegurar, em condições de igualdade, o pleno
exercício dos direitos e liberdades fundamentais pelas pessoas
com deficiência. De acordo com o IBGE, 12,4 milhões de cidadãos
possuem algum tipo de deficiência física ou psicológica no Brasil.

NO MP CONTRA OS BANCOS
Um grupo de vereadores barbarenses protocolou, na semana
passada, uma denúncia no Ministério Público (MP), responsável
pela tutela dos direitos dos consumidores, a respeito das longas
filas formadas nas portas de agências bancárias da cidade.
Além do transtorno causado aos clientes desses bancos e aos
demais pedestres que transitam por esses locais, os parlamentares destacam a possibilidade de essas aglomerações
contribuírem para a transmissão da Covid-19.

NO MP CONTRA OS BANCOS (2)
Na representação ao MP, os vereadores ressaltam que a maioria das pessoas que enfrentam as filas bancárias é composta
por idosos. Enfrentam sol, chuva, vento. Junto à denúncia, os
parlamentares apresentam foto e vídeo feito por munícipe
nesta semana em frente a uma agência bancária no Centro,
onde a fila chegava a ocupar duas quadras. De iniciativa do
vereador Joi Fornasari (PV), a denúncia protocolada no MP
conta com o apoio dos vereadores Arnaldo Alves (PSD),
Bachin Jr (MDB), Careca do Esporte (Patriota), Carlos Fontes
(PSL), Eliel Miranda (PSD), Esther Moraes (PL), Jesus (Avante), Kifú (PL) e Nilson Araújo Radialista (PSD).

Terça, 15 de Junho de 2021
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Câmaras voltam a
suspender atendimento
Agravamento da pandemia leva Americana e N. Odessa a ‘fechar’ de novo
Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Câmara de Americana
informou nesta segunda-feira (14) que vai voltar a
suspender o atendimento
presencial ao público e
retomar o sistema de teletrabalho com revezamento entre os funcionários
já a partir desta terça (15).
A medida ocorre um dia
depois de o Hospital Municipal de Dr. Waldemar
Tebaldi atingir, neste domingo, os 100% de ocupação de leitos de UTI para
pacientes da Covid-19 e
154% de lotação nos leitos
de enfermaria.
Em Nova Odessa, também foi anunciada ontem
a suspensão dos atendimentos presenciais ao
público na Câmara, por 15
dias, pelo mesmo motivo:
agravamento da pandemia.
AMERICANA
De acordo com ato baixado pela Mesa Diretora
da Câmara de Americana,
o atendimento presencial
está suspenso no Legislativo enquanto a cidade permanecer com ocupação
superior a 80% da capacidade de leitos hospitalares.
Segundo
comunicado da Câmara, as sessões
ordinárias
continuarão
acontecendo presencialmente, porém fechadas
ao público já a partir desta
quinta-feira (17).
Serão autorizados a
permanecer no plenário
apenas vereadores, fun-

AMERICANA | Reunião do secretário de Saúde com vereadores da Mesa Diretora

cionários indispensáveis
para a realização da sessão
e imprensa.
A transmissão ao vivo
das sessões continuará a
acontecer normalmente
pela TV Câmara (NET canal 8), site oficial e redes
sociais (Facebook e Youtube).
Outros eventos promovidos pela Casa, como sessões solenes e audiências
públicas, bem como a cessão de espaços da Câmara
para terceiros, ficam suspensos.
O Legislativo irá adotar
revezamento presencial
de trabalho entre os servidores no período da tarde,
para evitar concentração
de pessoas nas salas e
manter o andamento das
atividades. Os funcionários
que permanecerem em
casa, em regime de teletrabalho, ficarão à disposição
da Câmara caso a presença
nas dependências do legis-

lativo seja necessária.
“Após a reunião técnica
que tivemos na última semana com a secretaria de
Saúde e com a Vigilância
Sanitária, hoje (segunda),
tendo em vista o cenário
da Covid-19 em nosso
município, a Mesa Diretora decidiu baixar este ato.
Nos próximos dias vamos
criar na Câmara Municipal um comitê especial e
temporário de enfrentamento à Covid-19 onde
serão deliberadas as próximas ações a serem tomadas”, afirmou o presidente
da Câmara, vereador Thiago Martins (PV).
O contato com a Câmara
pode ser feito pelo telefone
(0800-771-9701), das 13h
às 17h, pelo site (enviando
uma mensagem através do
link “Fale Conosco”, no endereço www.camara-americana.sp.gov.br) ou e-mail
(camara@camara-americana.sp.gov.br).

NOVA ODESSA
A Câmara de Nova
Odessa também informou ontem que está
suspenso, a partir desta terça-feira, o atendimento ao público por 15
dias.
A medida foi adotada
para evitar a contaminação por Covid-19, considerando o avanço da
pandemia e alto número
de internados nas unidades de atendimento
da cidade.
Os serviços da Casa
serão mantidos e todos
os servidores continuam
trabalhando
normalmente. Apenas o atendimento foi suspenso.
Caso os moradores
da cidade precisem falar
com os vereadores, poderão utilizar os telefones, e-mails ou redes sociais dos parlamentares.
O telefone da Câmara
é o 3466-8866.

COMBUSTÍVEIS

Gasolina não deve ter queda no preço
O preço do litro da gasolina nas refinarias foi
reduzido em R$ 0,05. O
anúncio foi feito pela
Petrobras. O novo valor
passou a vigorar desde
sábado (12), devendo
ficar em R$ de gasolina
vendido nas refinarias.
Aumentos em impostos e no preço do etanol,
no entanto, devem anular queda. O preço praticado nos postos depende
de cada estabelecimento
comercial, que tem a independência de repassar
ou não a redução.
De acordo com Nelson
Roberto Segalla, gerente
da rede Posto 7, o reajuste anunciado pela estatal

não deve ter impacto no
bolso do consumidor.
“Adianto que não vai
ser repassado nada, uma
vez que o desconto da
Petrobras foi engolido
pelo aumento do etanol
anidro”, explicou. A rede
mantém uma unidade
no Jardim Helena, em
Americana.
“Depende
muito de cada produto
e cada posto. No caso da
gasolina pode levar até
uns cinco dias, variando
pelo estoque existente.
No caso do diesel, que
nosso giro é mais rápido,
os repasses são feitos em
até 24 horas, tanto para
cima, quanto para baixo”,
afirmou Nelson.

Por outro lado, um
representante do Auto
Posto Villa Americana,
na Rua Fernando de Camargo, no Centro, afirmou que haverá algum
repasse, mesmo que pequeno, ao consumidor.
“Vamos repassar assim
que finalizarmos o estoque antigo e fizermos
nova compra. O volume
que tenho aqui, passo a
semana. Provavelmente
só comprarei na próxima
sexta-feira”, afirmou.
Flávio Martini de Souza Campos, presidente
do Recap (Sindicato do
Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo de
Campinas), afirmou que

o aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis
vai neutralizar qualquer
reajuste para baixo.
“Essas reduções são
anunciadas com frequência, mas o consumidor praticamente nem
percebe a diferença. Depende muito da cadeia
de distribuição. O aumento do imposto, no
entanto, deve absorver
qualquer queda no preço”, disse.
Desde o começo de
2021, a gasolina ficou
41,3% mais cara para os
distribuidores.
| HEITOR CARVALHO
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HM segue em cenário de superlotação
Desde domingo, Hospital Municipal de Americana opera acima da capacidade para pacientes com Covid-19
LEON BOTÃO
AMERICANA

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi,
em Americana, segue desde sábado (12) operando
acima de sua capacidade
normal para atender aos
pacientes com Covid-19
nos leitos de enfermaria.
No restante da cidade, o
cenário também é de ocupação máxima dos leitos,
índice que também subiu
consideravelmente na última semana em toda a
região do DRS 7 (Departamento Regional de Saúde
de Campinas).
Em nota enviada neste
domingo (13), a Prefeitura de Americana informou que, no sábado,
o HM tinha 54 pacientes
em leito de enfermaria
e 26 em leitos com respiradores, que correspondiam a 154,2% do
número de enfermaria,
que originalmente era de
35, e 100% nos leitos de
UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), onde há 26
leitos com respiradores.
O HM é o único hospital público do município
e tem recebido ampliação
no número de leitos desde
o início do ano. Atualmente mais de 60% da estrutura do hospital é voltada
para o atendimento de
Covid-19.
Em março, no início da
segunda onda da pandemia, os leitos de UTI foram
15 para 26, e os de enfermaria de 18 para 35. “A
última ampliação ocorreu
recentemente nos leitos de
enfermaria de 30 para 35
entre os esforços de preparação para a terceira onda

da doença, que tem representado uma alta significativa nos dados diários de
Covid e na ocupação hospitalar”, trouxe a nota da
prefeitura deste domingo.
A elevação de 35 para 54
leitos foi uma medida urgente neste sábado, segundo a prefeitura.
“Para atender a todos, o
HM vem dispondo de leitos provisórios e uma estrutura que permite evitar
a desassistência”, afirmou
o município.
Nesta segunda, o cenário do HM apresentou
leve redução na ocupação
de leitos, já que o número
de internados nas UTI era
de 21 (taxa de 80,77% de
ocupação entre os 26 leitos
com respiradores).

Situação é grave
também nos
hospitais da rede
particular da cidade
Na enfermaria, o número de internados caiu de
54 para 48, mas segue acima dos 35 leitos originalmente equipados nesta
ala (taxa de ocupação de
137,14 % para leitos sem
respiradores). Havia, portanto, 13 pessoas internadas em leitos provisórios
nesta segunda.
REDE PRIVADA
Nos hospitais particulares, a situação também
é grave.
No Hospital São Francisco, os 14 leitos com
respiradores e os 16 leitos sem respiradores es-

Arquivo / TodoDia Imagem

tavam todos ocupados
nesta segunda.
Na Unimed, a ocupação
também era de 100% em
todos os tipos de leitos: 38
com respiradores e 32 sem
respiradores.
No São Lucas, havia pacientes internados nos 17
leitos de UTI e, na enfermaria, 11 dos 16 leitos estavam ocupados.
Incluindo, portanto, o
HM e os hospitais particulares de Americana, taxa
geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município nesta terça era de
94,73% nas unidades com
respiradores (de 95 UTIs
no total, 90 estavam ocupadas) e de 108,08% nos
leitos sem respiradores (de
99 no total, 107 estavam
ocupados).
REGIÃO
Nas 42 cidades do DRS
7, de Campinas, as taxas
de ocupação de leitos hospitalares para pacientes
com Covid-19 são mais
baixas que as de Americana, mas apresentaram
elevação considerável nos
últimos sete dias.
Na segunda passada, dia
7, 63,7% dos leitos de enfermaria e 77,6% dos leitos
de UTI estavam ocupados
na região. Ontem, as taxas
eram de 70,4% e 80,9%,
respectivamente.
Tais índices, se mantidos, devem impossibilitar
um avanço da região para
a Fase Laranja no Plano
São Paulo, menos restritiva, no fim do mês – e,
em caso de piora, podem
até fazer o DRS retornar à
Fase Vermelha, com mais
restrição de circulação de
pessoas.

HOSPITAL MUNICIPAL | Na enfermaria, ocupação era de 137% nesta segunda-feira

Covid: Americana confirma mais 22 óbitos
A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica,
confirmou nesta segunda-feira (14) mais 22
mortes na cidade em decorrência da Covid-19.
Os óbitos de 18 homens
e quatro mulheres ocorreram entre os dias 3 de
junho e ontem, quando
foram confirmados por
exames.
A vítima fatal mais jovem entre esses 22 casos
foi um homem, de 45
anos, morador do bairro
São Luiz, falecido em 10
de junho e sem informa-

ção de comorbidades. Já
a vítima mais idosa foi
um homem, de 86 anos,
da Vila Cordenonsi,
também falecido dia 10
de junho e igualmente
sem informação de comorbidades.
Além dos óbitos, foram registrados mais
256 casos de Covid-19
– incluindo os 22 óbitos
e nove pacientes internados.
Com os números desta segunda, o quadro geral da Covid-19 em Americana é de 20.419 casos
positivos desde o início

da pandemia – dos quais
52 estão internados, 702
em isolamento domiciliar, 19.049 recuperados
e 122 casos suspeitos
aguardando resultados
de exames.
Com os 22 óbitos desta segunda, o número
total de mortos na pandemia na cidade subiu
para 616.
| DA REDAÇÃO

616
ÓBITOS POR COVID
TEM AMERICANA
NA PANDEMIA

COVID-19

Sumaré inicia hoje vacinação na faixa de 55 anos
A Secretaria de Saúde de Sumaré anunciou
ontem uma antecipação,
para esta terça-feira (15),
do início da vacinação
contra a Covid para pessoas a partir de 55 anos
sem comorbidades – ampliando, dessa forma, o
público a ser imunizado
na cidade. Já na quarta-feira (16), a vacinação
será ampliada para pessoas acima de 50 anos
sem comorbidades.
A vacinação é oferecida em endereços localizados em pontos
descentralizados da cidade, para melhor atendimento à população,
de segunda a sexta-feira,

entre 9h e 16h.
É preciso apresentar
comprovante de residência atualizado e documento pessoal com foto.
Para os acamados, a vacina é oferecida em domicílio. O responsável deve
entrar em contato com a
unidade de saúde onde o
paciente é cadastrado e
fazer o agendamento.
Para quem quiser e puder participar da Campanha Solidária do Bem,
para arrecadação de alimentos não perecíveis,
basta deixar a doação
nos espaços reservados
em cada um dos postos
de vacinação.
| DA REDAÇÃO
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LOCAIS DE VACINAÇÃO EM SUMARÉ
• CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade): Avenida Brasil, 1.111,
Jardim Nova Veneza (horário de vacinação: das 9h às 15h);
• Centro Esportivo Vereador José Pereira – Rua Sebastião Raposeiro
Júnior, 261, Vila Yolanda Costa e Silva;
• EM Profª Neusa de S. Campos – Rua das Rosas, 320, Pq. Rosa e Silva;
• EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, 466, Jardim Nova
Veneza (entrada pela Rua Ceará);
• EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, 565, Jardim Bom Retiro;
• EE Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, 545, Ângelo Tomazin;
• EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia;
• Clube Recreativo - Avenida Rebouças, 863, Centro.

VACINAÇÃO | Sumaré começa vacinar faixa dos 50

CIDADES

Terça, 15 de Junho de 2021

SEGURANÇA PÚBLICA

Civil concentra policiais
na delegacia de Sumaré
Medida adotada gera queixas de sindicalistas, que criticam déficit
Arquivo / TodoDia Imagem

HEITOR CARVALHO
SUMARÉ

Todos os investigadores
dos seis distritos policiais
da cidade Sumaré foram
concentrados na delegacia central do município
desde a última quinta-feira (10). Sindicatos da categoria discordaram da iniciativa. Em Hortolândia,
houve a implementação
do mesmo procedimento
há cerca de dois meses.
A medida foi publicada
no Diário Oficial em portaria da delegada Seccional de Americana, Martha
Rocha.
Ao TODODIA, a delegada disse que reunir os
investigadores em um
único espaço é uma forma de “otimizar” o pouco
efetivo que a corporação
tem disponível.
De acordo com dados
do Sindpesp (Sindicato
dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo), o
déficit estadual de efetivona corporação está perto
de 35% – então, em média, a Polícia Civil trabalha
com apenas 65% dos seus
cargos ocupados.
A Delegacia Seccional

SEGURANÇA | Investigadores concentrados em Sumaré

de Americana está muito
abaixo da média estadual,
em situação gravíssima,
com somente 39% dos
seus cargos ocupados –
um déficit de 61%, sendo, segundo o sindicato,
uma das seccionais com
menor efetivo em comparação com o previsto em
todo o estado.
Além de sobrecarregar
os policiais, que chegam
a realizar a função que deveria ser feita por quatro
profissionais, esse déficit
compromete a qualidade
do serviço de investigação

e a segurança pública dos
moradores da região
“Esse déficit é um dos
problemas que formam
o triste cenário da Polícia
Civil de São Paulo. Hoje
trabalhamos com equipamentos obsoletos, viaturas sem manutenção e
delegacias em péssimo estado de conservação”, diz
a presidente do Sindicato
dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo,
Raquel Kobashi Gallinati.
“A situação só não é
pior pela dedicação dos
policiais civis, que se des-

dobram para oferecer
uma segurança pública
de qualidade, ainda que o
resultado fique abaixo da
potencialidade da polícia,
pela falta de investimento
do governo”, completa a
delegada.
Em números totais, o
Estado tem 27.507 policiais civis, apesar da legislação determinar que a
Polícia Civil tenha 41.912
policiais para a atividade em todo o Estado.
Atualmente, o déficit é de
14.405 profissionais em
números absolutos.
Para Aparecido Lima
de Carvalho, o “Kiko”, que
atua como presidente do
Sindpol (Sindicato dos Policiais Civis) de Campinas
e Região, a medida adotada em Sumaré é absurda.
“É apenas uma forma de
maquiar um problema sistêmico de falta de pessoal.
Reunir todos os investigadores em um único local
não muda nada, apenas o
endereço. O que deveria
ser feito é a realização de
novos concursos para a
contratação de novos investigadores. Ao nosso ver,
essa medida não ajuda em
nada”, afirmou.

PROTEÇÃO À MULHER

DDM de Sumaré tem delegada titular
Depois de quatro anos
de espera, a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré passou a
ter uma delegada titular.
Natália Alves Cabral assumiu as funções no início
de março.
Desde a saída da delegada Sandra Maria Zanardi,
que se aposentou em janeiro de 2017, outros delegados haviam assumido a
função na unidade, que é
especializada em violência
contra a mulher, crianças
e adolescentes, mas nenhum de maneira efetiva.
Natália, que é de Campinas, assumiu o cargo como
delegada pela primeira vez
em sua carreira, depois de
advogar por dez anos. Ela
se formou na Academia da
Polícia Civil e foi designada
para a vaga.
Ela pediu melhorias na
sede da DDM, na Rua Josias Pereira de Souza, no
Centro, já que o local não
tem rampa de acesso para
portadores de deficiência.
Além disso, o imóvel,
em sua formatação atual,

pode expor as vítimas aos
agressores, caso eles passem na rua.
A delegada Seccional de
Americana, Martha Rocha,
também reivindicou novas
instalações para a DDM.
Natália também propôs
um atendimento mais
humanizado e acolhedor
às mulheres vítimas de
violência. “Infelizmente,
há uma demanda enorme e muitos casos todos
os dias dos mais leves aos
mais graves. Todos os dias
há muitas ocorrências. A
nossa prioridade é atender todas, da melhor forma possível”, disse.
ALEGRIA
Antes da chegada da
nova titular, o cargo era
ocupado pela delegada
Regina Aparecida Castilho
Cunha, que já acumulava
a função na DDM de Americana.
O deputado estadual
Dirceu Dalben (PL) afirmou que recebeu, “com
muita alegria”, a notícia de
que a DDM conta agora

Divulgação
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Ladrão rouba carro em N.O,
capota em Americana e foge
Um criminoso capotou um veículo na Avenida
Bandeirantes, no Centro de Americana, durante a
manhã de domingo (13). Segundo a Gama (Guarda
Municipal de Americana), por volta de 9h30 houve
um chamado de que estaria havendo um “racha”
pela via. Ao chegarem no local, a equipe encontrou
um Citroën C3, vermelho, abandonado e capotado
em uma área de mata. Após a averiguação, foi
constatado pela equipe que o carro havia sido
roubado na Rua Natal, na Vila Nossa Senhora
de Fátima, onde um homem com uma arma de
fogo rendeu a vítima e levou e veículo e outros
pertences em seguida. O ladrão abandonou
uma bicicleta no local do roubo. Durante a ação,
um homem de 32 anos foi flagrado na avenida
vasculhando os pertences da vítima que foram
deixados no veículo abandonado. O indivíduo não
teve relação com o crime inicial. Diante dos fatos,
o carro e o homem detido foram apresentados
na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O autor do
roubo ainda não foi localizado.
Divulgação

ROUBADO | C3 capotou na Av. dos Bandeirantes

Rapaz de 23 anos é preso
após agredir a ex-namorada
Um homem de 23 anos de idade foi preso no
Jardim dos Lírios, em Americana, após agredir
sua ex-namorada com um soco no rosto, neste
domingo (13). De acordo com informações da
Gama (Guarda Municipal de Americana), a vítima,
de 27 anos, precisou ser socorrida e encaminhada
ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.
Após a Guarda ser acionada, a equipe foi até o
Jardim dos Lírios, onde encontrou o agressor na
Rua das Violetas. O acusado ofereceu resistência
ao ser abordado e precisou ser contido pelos
guardas. Em seguida, ele foi conduzido até a CPJ
(Central de Polícia Judiciária), onde recebeu voz
de prisão por violência doméstica.

Fundo Social recebe 800
cestas básicas do governo

DELEGADA | Natália Alves Cabral é titular da DDM

com uma delegada titular.
“A vinda de uma delegada para a DDM de Sumaré
é motivo de grande alegria
para nós, pois essa era uma
reivindicação que fazíamos desde o início do nosso mandato. Tratamos desse assunto diversas vezes
na tribuna da Assembleia
Legislativa, por meio de
ofícios e, até mesmo, em
reuniões com os órgãos
responsáveis”, destacou.

O parlamentar afirmou
ainda que a falta de uma
delegada titular refletia
nos atendimentos. “Embora Sumaré fosse atendida por profissional de município vizinho, ter uma
delegada titular proporciona maior agilidade nas
decisões e, principalmente, na promoção de justiça em casos de violência
contra mulheres”, disse.
| HEITOR CARVALHO

Nesta segunda-feira (14), Americana recebeu
850 cestas básicas e 50 kits de higiene enviados
pelo governo do estado, por meio do Fundo
Social de São Paulo. Desse total, 800 cestas foram
destinadas ao Fundo Social de Solidariedade
de Americana e 50 cestas para a Aephiva
(Associação Ecumênica de Promocão Humana,
Inclusão e Valorização de Americana), que
também ficou com os kits. Os alimentos e os
materiais de limpeza repassados para a entidade
assistencial foram doados pela empresa JBS.
Os itens serão distribuídos para famílias com
vulnerabilidade social e risco, cadastradas nos
CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) e no site da prefeitura. O Fundo Social
ainda agradeceu à empresa RKM Transportes,
que sem cobrar nada, realizou o transporte dos
alimentos em apoio ao órgão.

Terça, 15 de Junho de 2021
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MP vai investigar líderes
de ‘motociata’ em S. Paulo
por falta de máscaras

Arquivo / TodoDia Imagem

Promotoria abriu inquérito para apurar comportamento
de cúpula de evento com a presença de Bolsonaro
CAROLINA LINHARES
FOLHAPRESS

O Ministério Público
de São Paulo instaurou,
nesta segunda-feira (14),
um inquérito civil para
investigar Jackson Vilar
e demais organizadores
da motociata de Jair Bolsonaro em São Paulo, no
sábado (12).
Com base em reportagens e imagens do evento, o Ministério Público
aponta que Bolsonaro e
seus apoiadores deixaram
de cumprir normas sanitárias, sobretudo o uso de
máscara, procedimento
classificado pelo promotor de Justiça Arthur Pinto Filho como “o mínimo
civilizatório em tempos
pandêmicos”.
“O presidente da República agiu como sempre
age no país, desrespeitou
regras vigentes de trânsito (consta que sua moto
estava com a placa cober-

ta e o mandatário máximo do país se utilizou de
capacete irregular), violou
lei federal e decretos estaduais que têm como objetivo minorar os efeitos
da pandemia, vituperou
contra máscaras de proteção facial, distanciamento social”, diz o promotor.
Arthur Pinto Filho ressalta, porém, que não
cabe a ele a investigação
do presidente, mas a de
organizadores e apoiadores sem foro especial - que
também agiram contra
as regras apontadas pelo
Ministério da Saúde e
obrigatórias, como o uso
de máscara, determinado
por decreto estadual.
O promotor determinou que o procedimento
seja enviado ao Ministério Público Federal para
que o órgão tome as medidas que julgar necessárias em relação às autoridades com foro.

“E este desrespeito às
referidas normas legais
é seguido pelas pessoas
que o acompanham nos
eventos e nos palanques e que obviamente o
apoiam”, diz o promotor.
O governo João Doria
(PSDB) autuou Bolsonaro
por não usar máscara. O
deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, e o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes, também
foram autuados.
O Governo de SP afirma
que equipes da Saúde e
Segurança Pública flagraram os três sem máscara.
O valor da autuação é de
R$ 552, 71.
A peça ainda destaca
o discurso negacionista
feito no palco, no encerramento do ato, feito pelo
presidente da República,
enquanto “a ocupação
dos leitos de UTIs no estado passava de 82%”.
Para identificar demais

PRESENÇA | O presidente Jair Bolsonaro em meio aos motociclistas durante o evento

organizadores, além de
Jackson Vilar, o promotor
determinou que a Polícia
Militar forneça os nomes
e endereços das pessoas
que participaram de reunião de organização do
ato com o órgão.
Com base em reportagem do jornal Folha de
S.Paulo, o promotor destaca que Vilar havia se
comprometido com o uso
de máscaras e capacetes e
havia afirmado que todas
as motos deveriam estar
emplacadas.
Oficialmente chamada de “Acelera Para Cristo”, a motociata era uma
das atividades que foram
pensadas para substi-

tuir a Marcha Para Jesus,
maior ato evangélico do
país, que foi cancelada
por causa da pandemia.
Vilar é presidente de
uma das entidades organizadoras, a Embaixada
do Comércio, uma associação comercial que
sorteou uma moto entre
os participantes da motociata cadastrados em seu
site. Dono de uma loja de
móveis no bairro do Capão Redondo, na zona sul
de São Paulo, ele teve de
prestar esclarecimentos
à polícia em março, após
ter liderado um protesto
em frente à casa do governador Doria, no bairro
dos Jardins, contra as res-

trições ao comércio.
Procurado pela reportagem, Vilar respondeu
apenas que o Ministério
Público “é um órgão sério” e que “acredita nele”.
O promotor afirmou
ainda, na peça, que a investigação não tem o objetivo de cercear o direito
à manifestação.
A motociata durou cerca de quatro horas, reuniu cerca de 12 mil motos, segundo o governo
paulista, travou o trânsito
em diferentes pontos da
capital e levou ao fechamento completo dos dois
sentidos da rodovia dos
Bandeirantes até região
de Jundiaí.

INVESTIGAÇÃO

CORONAVÍRUS

STF mantém quebra de sigilo de médico

Brasil se aproxima de 490
mil mortes por Covid-19

Arquivo / TodoDia Imagem

MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo
Tribunal Federal (STF),
negou o pedido do anestesista Luciano Dias Azevedo para suspender decisão da CPI da Covid de
quebrar o sigilo telefônico
e telemático do médico.
Luciano é um dos médicos mais influentes entre
defensores do tratamento precoce contra a Covid-19. Em depoimento à
CPI, a médica defensora
da cloroquina e conselheira de Bolsonaro Nise
Yamaguchi afirmou que
partiu de Azevedo a elaboração de uma minuta
de decreto para ampliar o
uso da hidroxicloroquina.
“Em face do exposto,
indefiro o pedido de concessão de liminar, com as
ressalvas acima delineadas quanto ao trato de
documentos confidenciais, bem como à proteção de dados de natureza

DECISÃO | O ministro Ricardo Lewandowski negou pedido da defesa de Luciano Azevedo

eminentemente privada
de terceiras pessoas e do
impetrante, em especial
aqueles decorren
tes da
relação deste, como profissional da medicina,
com seus pacientes, os
quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da
lei, visto que constituem
matéria estranha ao objeto da investigação paramentar em questão”, diz
Lewandowski na decisão.

Na semana passada, os
senadores da CPI aprovaram a quebra de sigilo
telefônico e telemático
dos ex-ministros Eduardo
Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e de integrantes do
chamado “gabinete paralelo”, estrutura de aconselhamento do presidente
Jair Bolsonaro para temas
ligados à pandemia e com
defesa de teses negacionistas.

As quebras de sigilo telefônicos e telemáticos
possibilitam que os senadores tenham acesso aos
registros de conversas telefônicas, aos conteúdos
de mensagens trocadas
por aplicativos de mensagens, ao histórico de pesquisas na internet e eventualmente à localização
dos personagens que tenham sido registradas em
aplicativos de localização,
entre outras informações.

O Brasil registrou 928
mortes por Covid-19 e
40.865 casos da doença nesta segunda-feira
(14). Com isso, o total de
mortes no país chegou
a 488.404 e o de casos a
17.454.861 desde o início
da pandemia. A média
móvel de mortes ficou em
1.970 óbitos por dia-o número está há 143 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. O dado é calculado
pela soma das mortes dos
últimos sete dias e pela
divisão do resultado por
sete. Foram atualizados os
dados da vacinação contra a Covid-19 no Distrito
Federal e em 23 estados.
O Brasil aplicou 1.216.441
doses de vacinas contra

Covid-19 nesta segunda
(14). Segundo dados das
secretarias estaduais de
saúde, foram aplicadas
1.133.108 da primeira e
83.333 da segunda dose.
No total, 55.740.512
pessoas receberam pelo
menos uma dose da vacina contra a Covid no país
–23.742.688 delas já receberam a segunda dose do
imunizante.
Especialistas alertam
que cuidados básicos
como uso de máscara,
distanciamento social e
higiene das mãos devem
ser mantidos mesmo após
a aplicação das duas doses do imunizante, uma
vez que nenhuma vacina
garante 100% de proteção
contra a doença. Com os
dados vacinais desta segunda, 26,32% da população brasileira recebeu a
primeira dose da vacina
contra a Covid e 11,21%
recebeu a segunda.
| FOLHAPRESS
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PANDEMIA

Anvisa amplia prazo de vacinas da Janssen
Cerca de 3 milhões de doses do imunizante da farmacêutica devem chegar ao Brasil ainda nesta semana
NATÁLIA CANCIAN
FOLHAPRESS

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta
segunda-feira (14) uma
ampliação do prazo de
validade da vacina produzida pela farmacêutica Janssen, da Johnson
& Johnson, contra a Covid-19.
Com a medida, a validade, que era de 3 meses,
passará para 4,5 meses
para vacinas armazenadas em temperaturas de
2ºC a 8ºC.
A aprovação deve ter
impacto direto no uso
de 3 milhões de doses
da farmacêutica que
estavam previstas para
chegar nesta terça e que
agora são esperadas ao
longo desta semana. Inicialmente, a data de validade dessas doses era 27
de junho.
A aprovação ocorreu
por meio de decisão de
diretores em circuito deliberativo -quando todos
os diretores se manifestam sobre um tema por
meio de sistema específico, sem que haja reunião
presencial para isso devido à urgência.

O pedido para ampliação do prazo de validade
foi feito pela empresa na
quinta-feira (10), mesmo dia em que a agência
reguladora dos Estados
Unidos (FDA) aprovou a
ampliação do prazo de
validade da vacina para
4,5 meses naquele país.
Em nota, a Anvisa diz
que a aprovação “foi baseada em uma criteriosa
avaliação dos dados de
qualidade dos estudos
que demonstrou que a
vacina tende a se manter
estável pelo período (4,5
meses)”. Aponta ainda
ter considerado decisão
recente da agência norte-americana.
A agência lembra ainda
que a medida vale para
a vacina armazenada na
temperatura de 2ºC a
8ºC. Quando armazenada entre temperaturas de
-25ºC e -15ºC, o prazo de
validade é de 24 meses, a
partir da data de fabricação, informa.
DOSE ÚNICA
Até o momento, a vacina da Janssen é a única
já aprovada no país que
precisa de apenas uma
dose para ter eficácia.
O Brasil tem contratos

para obter 38 milhões de
doses da Janssen neste
ano. As entregas estavam
previstas para ocorrer
entre julho e dezembro.
Uma antecipação passou
a ser avaliada recentemente.
Desde então, o Ministério da Saúde tem dito
que pretende acelerar a
distribuição caso receba a vacina mais cedo.
O plano inicial era distribuir as vacinas às capitais, mas alguns estados já dizem que devem
estender as doses para
mais municípios.
No sábado (12), a pasta
chegou a informar a previsão de entrega de 3 milhões de doses para esta
terça (15). A data, porém,
foi adiada.
SUSPENSÃO
Em nota divulgada
nesta segunda (14), a
pasta confirma a suspensão temporária do envio
e diz que aguarda nova
previsão de entrega.
“A pasta aguarda confirmação da data por
parte do laboratório, mas
a expectativa é de que
as doses cheguem ainda
esta semana ao país em
três remessas”, informa.

ECONOMIA

Arquivo / TodoDia Imagem

POR MAIS TEMPO| Validade da Janssen que era de 3 meses passará para 4,5 meses

Vacinas mantêm eficácia contra variante indiana
Duas análises de dados publicadas nesta segunda-feira (14)
por pesquisadores do
Reino Unido mostram
que as vacinas usadas
no país - AstraZeneca
e Pfizer, ambas aplicadas também no Brasil
- são eficientes contra
a variante delta (identificada primeiramente

na Índia). Dependendo
do aspecto analisado, a
proteção é equivalente
ou menor que obtida
contra a variante alfa
(registrada primeiro na
Inglaterra).
Cerca de 60% mais
transmissível que a alfa,
a variante delta tem
preocupado o governo
britânico porque se tor-

nou dominante no país
- aparece em 96 de cada
100 sequenciamentos
genéticos. Como ainda
faltam pesquisas sobre
seu impacto, a Inglaterra decidiu adiar por
quatro semanas o fim
das restrições contra
Covid-19, para não correr o risco de um novo
colapso hospitalar. | FP

SÃO PAULO

Classe média sente mais o peso da PMs suspeitos de execução durante
inflação neste ano, segundo o Ipea ação policial na Capital são presos
Ao longo deste ano, as
famílias da classe média
sentiram o maior impacto da alta de preços de
produtos e serviços no
país. De janeiro a maio, a
inflação subiu 3,46% para
esse grupo, cuja renda domiciliar é calculada entre
R$ 4.127,41 e R$ 8.254,83
por mês.
O avanço é o maior entre as seis faixas de rendimento analisadas pelo
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
O estudo com dados até
maio foi divulgado nesta
segunda-feira (14).
O resultado reflete uma
combinação de recentes
aumentos em produtos
e serviços com grande
peso na cesta de consumo da classe média, diz
Maria Andreia Parente
Lameiras, técnica de planejamento e pesquisa do
Ipea. Nesse caso, pesaram
os aumentos nos preços
de itens como combustíveis, energia elétrica,
artigos de residência e
medicamentos, que fo-
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PREÇOS | Impacto na classe média foi de 3,46% este ano

ram maiores nos últimos
meses, gerando peso adicional para o bolso dessa
camada. “Tudo isso pesa
para o grupo, e, ao mesmo tempo, não tem nada
dando alívio. Para os mais
ricos, por exemplo, houve deflação de passagens
aéreas. Já os mais pobres
sentem a alta de alimentos, mas não estão comprando um computador
ou outros equipamentos
eletrônicos. É a classe
média que compra esses produtos e paga mais
caro”, explica a pesquisa-

dora. No ano, a segunda
maior inflação, de 3,38%,
foi registrada pelo grupo
de renda média-baixa. O
rendimento desse grupo
fica entre R$ 2.471,09 e R$
4.127,41 por mês.
Na renda alta (acima
de R$ 16.509,66), o avanço dos itens mais consumidos ficou em 3,02%
no acumulado até maio.
Enquanto isso, os mais
pobres, com renda considerada muito baixa (até
R$ 1.650,50), observaram
crescimento de 3%.

| FOLHAPRESS

O Comando da Polícia Militar de São Paulo
prendeu
preventivamente, na noite de domingo (13), dois policiais militares suspeitos
de envolvimento na
morte de dois jovens durante uma ação em Santo Amaro, zona sul da
capital paulista. A dupla
é acusada de executar as
vítimas durante suspeita
de assalto. A reportagem
não havia conseguido
contato com a defesa
dos dois policiais militares até a publicação desta reportagem.
A corporação havia
solicitado a prisão para
a Justiça Militar, que
determinou a detenção no início da noite
de domingo. Os agentes
foram
encaminhados
ao Presídio Militar Romão Gomes, segundo
a polícia. As investigações prosseguem sendo
feitas pela Corregedoria
da PM e pelo DHPP (Departamento Estadual de

Homicídios e de Proteção à Pessoa).
“Na apuração do envolvimento dos investigados, há prova do fato
delituoso, apuradas por
meio das imagens da
ocorrência e dos depoimentos das testemunhas”, diz um trecho do
Inquérito Policial Militar
assinado pelo juiz Ronaldo João Roth.
O documento ainda
aponta que outro motivo pelo pedido favorável
à prisão é porque a liberdade dos envolvidos
“poderá causar grande
dano à investigação,
uma vez há suspeita da
prática do delito de fraude processual, em razão
da divergência da arma
informada pela vítima
de roubo daquela encontrada com os roubadores alvejados”.
Os dois homens mortos, de 19 e 23 anos, eram
suspeitos de participar
de um roubo e fugir em
um Chevrolet Onix. Na

fuga, eles cruzaram um
semáforo vermelho, bateram em um Honda Fit
e depois em um poste
de sinalização no cruzamento da rua Rubens
Gomes Bueno com a rua
Castro Verde. Uma mulher ficou ferida.
Um vídeo que circula
nas redes sociais e anexado ao inquérito policial foi analisado pelo
juiz. Ele não mostra os
suspeitos reagindo à
abordagem policial nem
os PMs em posição de
proteção diante de qualquer tiro ou agressão.
A perícia encontrou 27
perfurações de tiros no
corpo de um dos jovens
e 23 no outro. As imagens foram anexadas ao
inquérito policial.
Na delegacia, os policiais disseram que um
dos suspeitos desembarcou do carro com
uma arma na cintura e
não obedeceu a ordem
de largá-la.

| FOLHAPRESS
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GOVERNO

Bolsonaro pede antecipação à Pfizer
Depois de ignorar emails da empresa, agora presidente quer adiantar para julho entrega de doses
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Depois de ignorar
emails em série da Pfizer, o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido)
procurou a farmacêutica
nesta segunda-feira (14)
para pedir a antecipação
da entrega de doses de
sua vacina contra a Covid. O mandatário e os
ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil)
e Carlos Alberto França
(Relações
Exteriores)
realizaram uma reunião
virtual com Marta Díez,
presidente da Pfizer no
Brasil, e Carlos Murillo,
gerente-geral da Pfizer
para a América Latina.
Segundo
membros
do Ministério da Saúde
e outros participantes
da reunião ouvidos pela
reportagem, Bolsonaro
pediu que a farmacêutica
antecipasse para julho o
maior número possível
de doses.
A reunião, que não
constava da agenda oficial de Bolsonaro, terminou sem uma definição.
A Pfizer ficou de estudar
qual quantidade poderia
ser antecipada.
O governo tem, neste
momento, dois contratos
com a Pfizer que envolvem, juntos, 200 milhões
de doses para este ano.

O primeiro contrato foi
fechado em março, e o
segundo em maio. Os
acertos ocorreram após
uma série de recusas a
ofertas da empresa, o
que acabou alterando o
calendário inicial de entregas, que previa doses
mais cedo nas primeiras
propostas.
Com os contratos firmados, as primeiras
entregas
começaram
em abril. Outras devem
ocorrer até dezembro.
Para este mês, são previstos 12 milhões de doses,
e para julho, 8 milhões.
O governo também
começou a discutir com
a Pfizer uma nova compra de doses, agora para
2022, quando membros
da Saúde já apostam na
possibilidade de haver
a necessidade de uma
nova rodada ou de um
reforço na vacinação. A
oferta deve ser feita oficialmente apenas na semana que vem.
ALVO DA CPI
As negociações do governo com a Pfizer são
alvo da CPI da Covid no
Senado. De acordo com
o vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
81 correspondências foram enviadas pela Pfizer
ao governo federal entre
março de 2020 e abril
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FALA | O gerente-geral da Pfizer Brasil, Carlos Murillo, que conversou com Bolsonaro

deste ano, mas, segundo
ele, em cerca de 90% não
houve resposta da administração Bolsonaro.
Questionado na CPI, o
ex-secretário-executivo
do Ministério da Saúde
Élcio Franco argumentou
que algumas correspondências citadas pelo senador eram respostas de
demandas da pasta e que
a empresa também mandava emails repetidos.
A série de mensagens
entregue pela Pfizer à CPI
da Covid em caráter sigiloso mostra a insistência
da farmacêutica para

negociar vacinas com o
governo e a ausência de
respostas
conclusivas
do Ministério da Saúde
à proposta apresentada
pela empresa no meio do
ano passado.
Só entre 14 de agosto a 12 de setembro de
2020, foram ao menos
dez emails enviados pela
farmacêutica discutindo
e cobrando resposta formal do governo sobre a
oferta apresentada.
De acordo com relato
feito à reportagem, a reunião desta segunda-feira
(14) seria apenas entre

Queiroga e Marta Díez,
como aparece na agenda oficial do ministro da
Saúde.
EFEITO DORIA
A participação de Bolsonaro e o pedido para
que as doses cheguem
antes ao Brasil ocorreram um dia depois de o
governador João Doria
(PSDB), seu adversário
político, anunciar a antecipação em 30 dias de
todo o cronograma de
vacinação contra a Covid-19 no estado de São
Paulo.

POLÍTICA

Joice sai e diz que PSL se vendeu a Bolsonaro
A deputada Joice Hasselmann (SP) entrou
nesta segunda-feira (14)
com ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pedindo desfiliação
por justa causa do PSL,
argumentando
sofrer
perseguição política no
partido por seu posicionamento contrário ao
presidente Jair Bolsonaro
(ex-PSL, hoje sem partido). Joice chegou a ser
líder do governo no Congresso até ser retirada do
cargo durante o racha no
PSL iniciado com a briga
pública entre Bolsonaro
e o presidente do partido, o deputado Luciano
Bivar (PE).
Na ação, a deputada
acusa Bivar de ser o principal responsável pela
perseguição interna que
sofre. A ação junto ao TSE
pede “reconhecimento
de justa causa para desfiliação e consequente
filiação a outro partido

que reconheça o que lhe
trouxe uma deputada
federal de 1 milhão de
votos,
retribuindo-lhe
a fidelidade partidária
com que a filiada sempre
tratou o partido, mas não
recebeu de volta, especialmente após a eleição
da Câmara.”
Na disputa mencionada, Bivar foi eleito
primeiro-secretário da
Câmara, em um acordo
que incluiu a indicação
do deputado Vitor Hugo
(PSL-GO) como líder do
partido na Casa e da bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) como presidente da
CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).
“Meu
rompimento
com o partido internamente já aconteceu desde a eleição para a Mesa
da Câmara. Eu inclusive
saí do grupo raiz, depois
que o Bivar me ameaçou
no grupo, dizendo que
tínhamos que resolver a
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NO TSE | A ex-líder do Governo Joice Hasselmann

situação, como se fosse
coronel de partido pequeno”, afirma Joice.
“Entregar a liderança
do partido na Câmara
para o Vitor Hugo é entregar ao Bolsonaro”, diz
ela, que ainda acusa Bivar de ter entregado as
principais comissões da
Casa a bolsonaristas.
“Eu cobrei do Bivar,
dizendo que a culpa era
exclusivamente dele nós
termos Bia Kicis na CCJ,

uma doida como a Carla
Zambelli comandando
uma comissão [do Meio
Ambiente].”
Joice diz que Bivar sacrificou todos os que foram leais à legenda e às
bandeiras que elegeram
os deputados. “É muito
clara a perseguição ali”,
afirma. “O PSL que deixa
a porta aberta para o Bolsonaro não é um partido
que me representa. Eu
já cometi esse erro uma

vez, entrar num partido
que estava agarrado nesse maluco, em quem eu
acreditei, na ânsia de tirar o PT do poder. Eu não
vou cometer esse erro
duas vezes.”
Na avaliação da deputada, ao deixar a porta
aberta a Bolsonaro após
o presidente sair da legenda para tentar criar
um partido próprio -a
Aliança pelo Brasil, que
não saiu do papel-, o PSL
“se vendeu”. “Eu não faço
parte dessa negociata.”
Joice afirma ainda que
foi censurada no PSL. “O
líder do partido tem o poder de cercear e de calar
deputado. Então, desde
que houve essa eleição,
meu microfone foi retirado. Eu não tenho voz, eu
não tenho microfone.”
Segundo Joice, cinco
partidos a procuraram e
com três a conversa está
bem adiantada.

| FOLHAPRESS
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Israel abre mão
das máscaras
O governo de
Israel anunciou
nesta segundafeira (14) o fim do
uso obrigatório de
máscara em locais
públicos fechados,
uma das últimas
medidas ainda
em vigor contra
a pandemia de
Covid-19 no país.
A nova regra passa a
valer a partir desta
terça (15), segundo o
ministério da Saúde.
Líder mundial
na proporção de
pessoas vacinadas
- 57% da população
já recebeu a
segunda dose -,
Israel tem relaxado
internamente
as medidas de
restrição desde o
início de junho.
O país mantém,
porém, a quarentena
obrigatória para
visitantes. Mais de
839 mil pessoas
foram infectadas
pelo coronavírus
em Israel desde o
início da pandemia,
incluindo 3 nas
últimas 24 horas, e
6.428 morreram.

Terra yanomami
terá Força Nacional
O Ministério da
Justiça autorizou
nesta segunda-feira
(14) o emprego da
Força Nacional de
Segurança Pública
por 90 dias na terra
indígena yanomami,
em Roraima, alvo
de uma escalada de
conflitos violentos
desde maio. A
portaria, assinada
pelo ministro da
Justiça, Anderson
Torres, foi publicada
no “Diário Oficial
da União” e
autoriza o uso da
Força Nacional
em apoio à Funai
(Fundação Nacional
do Índio) em
atividades e serviços
“imprescindíveis
à preservação da
ordem pública e
da incolumidade
das pessoas e do
patrimônio”. A
cidade-sede da
operação será a
capital de Roraima,
Boa Vista. O
contingente que
será empregado
não é informado na
portaria. A Funai
pode requisitar
renovação do efetivo
pelo período de três
meses.
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CULTURA

/jor n altododia

LANÇOU CLIPE

TEATRO

Fiuk diz não saber
opinar sobre política

Caixola de histórias
chega a Nova Odessa

Durante o BBB ele virou meme por repetir que era branco e privilegiado
EDUARDO MOURA
FOLHAPRESS

“Não, pelo amor de
Deus, não dá, não é possível, tem que ser esse ano”,
promete Fiuk. Não é só a
bandana dobrada na testa
que une o filho de Fábio
Jr. a Axl Rose, vocalista do
Guns N’ Roses. Já faz quase uma década que o cantor e agora ex-BBB anuncia que vai lançar um novo
disco, parecido com o que
o Guns fez com o seu último álbum de estúdio,
anunciado pela primeira
vez nos anos 1990 e lançado só em 2008.
Ao contrário de “Chinese Democracy”, o novo
trabalho de Fiuk ainda
não saiu - além de ter um
nome mais singelo e menos político. O álbum deve
se chamar “Amor”. Sem dar
mais detalhes sobre datas,
o músico se compromete
a lançar o trabalho ainda
neste ano.
“Tem mais um ou dois
singles antes, mas tem
disco vindo. Nossa, depois de muito tempo”, diz
ele. “É uma lenda já esse
CD, deve ter uns oito anos
que falo que vou lançar e
nunca lanço. Você não tem
noção. Se você entrar no
meu Twitter, todo ano eu
falo ‘esse ano eu vou lançar!’ e eu não lanço. Nossa,
eu preciso urgente lançar
esse CD. Acho que vai ser
‘Amor’”, conta.
Enquanto “Amor” não

chega, Fiuk lança um
single, “Big Bang”. Com
macacão de astronauta,
o cantor estreou o clipe
da música no YouTube na
sexta-feira. “É uma música muito bem humorada.
Tem umas sacadinhas na
letra, que fala sobre universo, ‘pego a nave e vou
aí te ver’. Eu sou suspeito,
cara, mas é uma música
muito fofa. É a primeira
vez que eu faço uma coisa
tão lúdica, tão leve, é muito legal”.
Ele discorre sobre suas
referências. “Eu gosto muito de John Mayer, tenho o
rock de alguma maneira
na minha vida há muitos
anos e eu gosto muito de
pop, é inegável. Até meu
pai mesmo, gosto muito
do trabalho dele. Então
tem uma mistura aí. Normalmente, eu tenho letras
um pouco mais quentes
ou um pouco mais dramáticas. Essa é a primeira que
eu resolvi brincar um pouco mais, sabe?”, divaga.
Ele, que durante o confinamento no BBB virou
meme e assunto de fios
no Twitter por repetir que
era branco e privilegiado,
chamou três celebridades
negras para o clipe de “Big
Bang”. Além dos colegas
de BBB Gilberto Nogueira
e Lumena Aleluia, também participa do vídeo a
atriz Dandara Mariana,
que contracenou com
Fiuk na novela “A Força do
Querer”.

Reprodução Instagram

ACELERADO | Cantor mostra capa de seu novo single

Durante o confinamento no reality show, o cantor
disse que a pandemia foi
um baque na sua vida. Segundo ele, a crise o fez ter
que vender sua guitarra.
Mesmo depois do sucesso
no Big Brother, não conseguiu comprar o instrumento de volta.
A história da guitarra
rendeu críticas de que
Fiuk não teria muita noção da posição privilegiada que ocupa, em meio
a uma tragédia generalizada que atinge o setor
cultural. “É difícil falar de
privilégio.

Quando o repórter pergunta sobre como ele vê
a atuação do governo Bolsonaro em relação à classe
artística, o cantor diz não
ser capaz de opinar.
“Eu não tenho propriedade para falar sobre o
assunto, não sei como
responder essa pergunta”,
desconversa. Um posicionamento que o pode situar
no vale dos isentões ou até
entre os desinformados.
Mas, num momento em
que delírios maculam carreiras, o silêncio sobre política também pode levantar suspeitas de sensatez.

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

O Projeto Caixola de
Histórias para Ler e Ouvir está percorrendo 26
cidades do Brasil em 13
semanas, para produzir
registros de cada região
e estimular a população
local a ouvir e cultivar a
beleza do imaginário. O
projeto envolve contação de histórias, impecável produção audiovisual e a experiência
de agrupar registros de
cultura popular local e
transformá-los em conteúdo gratuito e multiplataforma.
Há mais de um ano
sem poder se apresentar nas praças com seu
caminhão-palco batizado de “Caixola”, os artistas do grupo Teatro a
Bordo – idealizadores e
líderes do projeto – retomaram sua trajetória
na primeira semana de
maio, agora em formato
virtual, sempre em localidades que acolhem
trechos das rodovias administradas pela CCR. A
parceria com o Instituto
CCR é a interface de facilitação e abertura de
caminhos entre o projeto artístico e a infraestrutura necessária para
tornar o sonho viável e
acessível às pessoas.
Nova Odessa receberá
a atividade nesta quinta-feira, dia 15 de junho,
às 16 horas. O evento
terá transmissão ao vivo
no YouTube e nas redes
sociais da Companhia:
Insta e Face.

Divulgação

ROTAS| Por todo o país

“Nosso público é
formado, em especial,
por professores e artistas locais, mas o nosso
chamamento é público,
plural e aberto à sociedade. Nosso projeto é
um poderoso evento
para conectar pessoas,
sentimentos, registros
pessoais e outras histórias, que ao final ganharão permanência”,
explica Talita Berthi,
coordenadora geral do
projeto.
A permanência citada
por Talita vai se materializar no livro especial que cada uma das
26 cidades do circuito
receberá até o final do
ano. “Vamos preparar
uma edição especial
de 100 exemplares para
presentear
escolas,
bibliotecas e centros
culturais dos munícipios pelos quais passaremos”, completa. A
agenda completa pode
ser conferida no site
oficial: caixoladehistorias.com.br

‘O JOGO’

Produção inspirada em realities ganha projeção
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Após sucesso no Amazon Prime Vídeo, o filme ‘O
jogo’ entrou para o catalogo internacional da plataforma, sendo distribuído
para Estados Unidos e Reino pela Amazon Internacional. Na história, 12 atores ficam confinados em
uma casa para disputar
quem será o próximo protagonista de uma novela
da maior emissora do país.
A trama mistura realidade
e ficção, tecendo uma crítica ferrenha ao universo
dos reality shows.
“Gravamos tudo em
2019, antes da pandemia,
em um hotel chamado

Casanova Residence, na
Barra da Tijuca (RJ). Lá
elenco e equipe ficaram
confinados, ou seja, uma
experiência já meio reality
já nos bastidores da produção”, ressalta o diretor
Felipe Brêtas.
A produção, que traz em
seu elenco nomes como
Leo Paes Leme, Ronan
Horta e Lipy Adler, entrou
no Brasil no formato de
seriado em agosto de 2020
na Amazon Prime Video, e
em maio de 2021 ganhou
o formato filme na Amazon International (Estados
Unidos e Reino Unido).
“O projeto surgiu da
ideia de empreender em
algo que somasse experimentação artística com

laboratórios técnicos, em
um modelo de negócios
que dependesse menos
das leis de incentivo”, conta Brêtas.
Sobre o processo de realização da produção, ele
contou com uma maneira diferente de fazer. “O
roteiro só era enviado ao
elenco na noite anterior a
da filmagem, para poder
conferir reações mais verdadeiras e espontâneas
por parte dos atores”, destaca o diretor.
Além disso, Felipe Brêtas conta que foi preciso
fazer uma extensa pesquisa sobre o universo
dos reality shows, e que
contou com ajuda de profissionais do ramo para

realização da produção,
como Luiz Antônio Pilar,
que já foi diretor de uma
das edições do Big Brother Brasil e fez a supervisão artística do projeto.
“O projeto foi realizado
de forma colaborativa e
inédita. Com criação coletiva, regado à liberdade
artística e com um orçamento bem apertado.
Mas a repercussão tem
sido muito boa, todas as
pessoas que assistem em
formato de série ou de
filme, tecem comentários
positivos acerca do roteiro e da produção como
um todo, em especial à
crítica ácida da produção
sobre o universo dos reality shows”, finaliza.

Sergio Saraiva/Divulgação

LIVE | Bretas dirige trama que mistura ficção e realidade

CULTURA
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TEATRO

Bruna Rodrigues
dará vida a Dora em
‘A Megera Domada’
Adaptação do clássico de William Shakespeare tem a
participação de jovens talentos do teatro musical
Divulgação

DA REDAÇÃO		
AMERICANA

Com a participação de
jovens talentos do teatro musical nacional, a
adaptação do clássico
de William Shakespeare chega aos palcos do
Teatro Cassiano Gabus
Mendes.
Bruna dará vida a
Dora, uma menina livre,
de personalidade única.
Responsável por quebrar
a divisão de grupos entre
meninos e meninas.
Dora gosta das brincadeiras vista pela sociedade como de meninos,
como bola, bicicleta... e
assim ela desconstrói a
garota padronizada para
ser quem ela quer ser e
fazer o que quer fazer.
Muito espontânea, verdadeira e sincera, sem
preconceitos e rótulos.
Seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS, o texto
de Leonardo Robbi se
passa numa escola com
momentos de romance e comicidade, onde
Catarina, com sua forte
personalidade, assusta
os garotos que a evitam
por considerá-la muito
durona, uma verdadeira

TV Tudo
Contato - 1

Antônio Zimmerle, da
programação da Band,
procurou Cininha de Paula,
alguém com toda uma história na direção de programas de humor da Globo.
Nada de concreto por
enquanto.

Freelancer

O SBT terá o apoio da repórter Érika Okasaki, que mora
no Japão, durante a cobertura jornalística dos Jogos
Olímpicos.
O evento vai acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto.
Reprodução Instagram

Contato - 2

Cininha e Zimmerle são
conhecidos de muito tempo na Globo.
Foi uma primeira conversa, até porque ela está
envolvida com outros projetos até outubro. Antes
disso, sem chances de fazer mais nada.

Um exemplo

MUSICAL | Mostra que o bardo pode ser moderno e atual

megera. Com a chegada
de Petrúquio, um jovem
estudante que acabou de
se mudar para a cidade,
tudo pode acontecer...
Com idealização de
Cininha de Paula e Fernanda Chamma, direção geral de Fernanda
Chamma, encenação de
Daniela Stirbulov, direção musical de Willian
Sancar e coreografias de
Thiago Garça, A Megera
Domada - O Musical é
uma forma de mostrar
ao grande público que
Shakespeare pode ser
atual, moderno, e musical, proporcionando um
programa cultural e divertido para toda família.

Para quem ainda não
conhece a história, Catarina é uma garota bonita
que possui uma personalidade forte. Já Bianca, sua irmã, é o oposto,
meiga e sensível ela é a
garota mais desejada da
escola. O pai das meninas, já viúvo, orientou
Batista, o irmão mais
velho, a não permitir
que Bianca tivesse um
encontro amoroso antes
de Catarina. Com a chegada de Petrúquio, um
garoto do interior que
acabou de chegar na cidade, ele aceita o desafio
de conquistar a megera.
Será que ela é tão indomável assim?

Cininha de Paula fará
a direção do musical “O
Coro” para o Disney+. Um
trabalho que terá produção da Formata e de Miguel Falabella, que deve
começar a ser gravado em
agosto em São Paulo.
Trata-se da história de
um grupo de jovens que
tentam conquistar seu
espaço no meio do teatro
musical.

Atrapalhadas

Em “Salve-se Quem
Puder”, capítulo desta terça-feira, Alexia (Deborah
Secco) e Luna (Juliana
Paiva) fazem ‘pezinho’
para Kyra (Vitória Strada)
conseguir pular o muro
da mansão de Dominique
(Guilhermina Guinle).
Disfarçadas, elas tentam de tudo para conseguir alguma prova contra
a bandida para se livrarem
do Programa de Proteção
à Testemunha.

Tempo

Nesse primeiro momento, o empresário Gero
Fasano, por causa de um
problema de saúde, não
estará no programa “Food
Connection” do canal “Sabor & Arte”, que será lançado dia 28.
Mais para frente, participação normal.

Está fora

Já Edu Guedes, nome
dado como certo, não
aparece na programação
oficial do “Sabor & Arte”.
Até o momento não
houve produção de nenhum conteúdo exclusivo
para o canal.

Érika Okasaki

Limites

Na Rede TV!, Marcelo de
Carvalho continua gravando o “Mega Senha”, exibido aos sábados.
Está indo assim: plateia
reduzida de vacinados –
com obrigação de apresentar os comprovantes,
10% da capacidade do
estúdio, distanciamento,
máscaras e álcool em gel.

O Hospital

Mais de 40 pacientes foram acompanhados para
se chegar ao resultado da
série “O Hospital”, a nova
produção da Record, com
estreia marcada para dia
25, após o “Power Couple”.
Quase um ano de trabalho.
Serão 12 episódios com
esse diferencial: tudo real.

Bate – Rebate
· A Globo, durante muito
tempo, fez todo o possível
para evitar que um mesmo
ator aparecesse em mais
de um trabalho no ar...
· ... Com a pandemia,
diante da necessidade de
se valer de algumas reprises, esse cuidado foi deixado de lado...
· ... Já são vários os casos, entre os mais destacados, Rafael Cardoso e
Lilia Cabral...
· ... E um outro já a caminho. No segundo semestre,
além de “Verdades Secretas”, Camila Queiroz também vai aparecer na novela

“Pega Pega”, faixa das 19h.
· Rafael Colombo e Alexandre Garcia foram separados na CNN Brasil...
· ... A partir desta semana, Elisa Veeck passa a
apresentar o “Liberdade
de Opinião”...
· ... Enquanto o Colombo
já foi para o “Correspondente Médico”.
· O “Opinião Debate”, da
Cultura, quinta-feira, com
Andrea Boni vai discutir o
uso terapêutico e medicinal de drogas psicodélicas
e da cannabis.
· Em relação às novas
produções da BBC Estúdios adquiridas pela TV
Cultura, “The Next Step”,
série para o público infanto-juvenil, já estreia dia
28, às 18h...
· Por sua vez, os documentários científicos da
Horizon ainda não foram
programados pelo canal.

C´est fini
Em São Paulo as gravações do “MasterChef”
estão acontecendo praticamente de segunda a
sexta-feira. Um ritmo intenso e necessário, porque
a produção tem custos,
agora mais elevados por
causa da pandemia.
Além da bateria de testes e outras medidas por
causa da Covid-19, os participantes ficam confinados em hotéis.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
O entusiasmo é sagrado,
mas está acontecendo
tanta coisa ao mesmo
tempo que se tornou muito importante manter o entusiasmo sob controle,
para não motivar iniciativas que, por
falta de amadurecimento, criariam
atrasos.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Várias iniciativas poderiam ser empreendidas
por você, e todas bem
fundamentadas em argumentos e
justificativas. Porém, será que todas
são verdadeiramente necessárias?
Ou algumas delas seriam produto de
emoções distorcidas?

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Aquilo que você pensa
saber, e que motiva
a tomada de atitudes, precisa ser
repensado e investigado melhor, para
não se equivocar. Faça uso de sua
mente, use o discernimento, nem tudo
é o que parece.

TOURO | 21/4 a 20/5
Descanso seria ótimo,
mas provavelmente não
será possível, a não ser
que você o decrete, se contrapondo
a todas as coisas que precisam ser
feitas. Descanse sim, mas espere o
final do dia para que isso seja legítimo.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Prefira tomar distância
de tudo e de todos,
mas se isso não estiver
disponível, pelos compromissos assumidos, procure, pelo menos, se expor
o menos possível, observando daí de
dentro de você tudo que acontece.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Dá vontade de chutar
o balde da normalidade
e se lançar a empreendimentos
perigosos, só para sentir um pouco de
adrenalina. É tudo uma decisão, não
se pode saber antecipadamente se o
movimento daria certo ou errado.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Muita coisa pode ser
dita, e o será, mas para
que tudo dê certo sua
alma precisa encontrar o momento
certo, ou criará resistências tão grandes que as verdades ditas irão para o
lixo, sendo desvalorizadas. Isso não.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Há dias em que a alma se
conecta facilmente com
todo mundo, enquanto
há outros em que nem mesmo as
pessoas mais íntimas e amigáveis parecem acompanhar os raciocínios, se
tornando distantes e até estranhas.
Normal.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
As referências que
servem a você de ponto
de apoio para sua alma se
olhar através do olhar de outra pessoa,
podem não estar muito bem hoje. Por
isso, tome com cuidado o que resultar
das opiniões que você ouvir.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
A medida de segurança
que sua alma precisa
nesta parte do caminho,
talvez seja elevada demais para o que
a realidade pode lhe oferecer. No entanto, se você mantiver a paz interior,
verá que dá tudo certo.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Sua vontade de crescer
e superar as contrariedades é sagrada, e precisa ser tratada
como tal o tempo inteiro, mesmo e
principalmente nessas horas em que
a mente escurece e se torna densa e
pessimista. Em frente.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Comece pelos detalhes,
amarrando todas as pontas soltas que encontrar
nas suas investigações. Descubra
onde é que a energia de vida está
sendo represada e faça os devidos
ajustes para retificar essa situação.

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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Messi faz golaço contra o Chile
Atacante marcou de falta, mas a Argentina ficou apenas no empate em 1 a 1 na estreia na Copa América
Captura de tela/ESPN Brasil

NA REDE | Messi fez gol de falta na abertura do placar contra a seleção do Chile

FOLHAPRESS
RIO DE JANEIRO

O atacante Lionel
Messi começou com discrição e um golaço sua
busca por uma conquista inédita pela seleção
da Argentina. A cobrança de falta indefensável
abriu o placar do 1 a 1
sobre o Chile na primeira rodada da Copa América, nesta segunda-feira
(14), no estádio Nilton
Santos, o Engenhão, no
Rio de Janeiro.
Messi busca nesta
Copa América seu primeiro título pela seleção
em sua décima competição profissional pela
equipe nacional.
“Meu maior sonho é
conseguir um título com
a seleção argentina. Estive perto muitas vezes e

não deu. Tentarei continuar buscando até conseguir. Tive a sorte de
ganhar tudo a nível de
clubes, e seria muito lindo poder conseguir isso
na seleção”, disse Messi,
na véspera da partida.]
DOMÍNIO
Com Di María e Agüero no banco, a Argentina
dominou a maior parte
da partida. O Chile, sem
Alexis Sánchez, apostou
no contra-ataque.
Aos sete minutos do
jogo, o atacante deu o
primeiro chute perigoso
para iniciar a caminhada, mas a bola passou
perto da trave esquerda.
Passados 25 minutos,
Messi acertou o mesmo
canto em cobrança de
falta magistral.
Logo depois, duas ar-

racandas ao seu estilo
pararam na zaga chilena, com falta ou com desarme. No segundo tempo, o craque deu dois
chutes perigosos e uma
assistência para lance
perigoso, mas pouco
brilhou.
A Argentina, que havia
dominado o primeiro
tempo, cedeu o empate
aos 11 minutos da segunda etapa. O atacante
Eduardo Vargas marcou
no rebote do pênalti
perdido pelo meio-campo Vidal.
O pênalti foi marcado
com auxílio do VAR, e o
gol chileno, revisto pelos árbitros de vídeo que
suspeitaram de uso da
mão do chileno. Assim
como há dois anos, a
decisão foi favorável aos
adversários de Messi.

PANDEMIA

Copa tem 41 casos de Covid-19
O Ministério da Saúde
informou nesta segunda-feira (14) que já foram
confirmados 41 casos de
Covid-19 entre jogadores,
membros das delegações
e prestadores de serviços
que atuam na Copa América. Segundo a pasta, do
total, 31 casos foram entre jogadores e membros

de delegações e 10 entre
prestadores de serviços de
Brasília, contratados para
o evento.
Até a tarde de sábado
(12), de acordo com dados divulgados pela Conmebol e pela Saúde, eram
ao menos 13 casos de Covid confirmados, todos
em membros da delega-
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• 3ª RODADA
Sábado (12/06)
19h – Santos 0 x 0 Juventude
19h – Palmeiras 1 x 1 Corinthians
Domingo (13/06)
16h – Atlético-MG 1 x 0 São Paulo
16h – Grêmio 0 x 1 Athletico-PR
16h – Flamengo 2 x 0 América-MG

20h30 – Bahia 0 x 1 Internacional
20h30 – Fortaleza 1 x 0 Sport
20h30 – Bragantino 2 x 2 Fluminense
20h30 – Chapecoense 0 x 0 Ceará
Partida adiada
Cuiabá x Atlético-GO

mou mais detalhes sobre
os novos casos confirmados. Mais cedo, porém, o
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que
os registros ocorreram em
membros das delegações
da Colômbia e Bolívia e em
funcionários de hotéis da
capital federal.
| FOLHAPRESS

NA LISTA | Seleção colombiana teve casos de Covid-19

AMISTOSO

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

ção da seleção de futebol
venezuelana.
As pessoas que contraíram a doença foram isoladas em um hotel de Brasília. A previsão é que os
estrangeiros só deixem o
país após período de quarentena e com teste negativo para a Covid-19.
O ministério não infor-

Divulgação/FCF

Brasil empata com o Canadá
Richard Caliss/SPP/CBF

AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

A seleção brasileira feminina de futebol não saiu
do 0 a 0 com o Canadá, no
último teste preparatório antes da Olimpíada e
Tóquio (Japão), realizado
nesta segunda-feira (14),
em Cartagena (Espanha).
Na próxima sexta (18), a
técnica Pia Sundhage convocará 18 jogadoras e quatro suplentes da seleção
que representará o pais na
Tóquio 2020.
No amistoso desta segunda (14), Pia fez três
mudanças em relação à
equipe que venceu a Rússia na última sexta (11). A
zagueira Bruna Benites
atuou hoje (14) como lateral-direita, no lugar de
Letícia Santos. A zagueira
Erika, poupada na vitória sobre a Rússia, voltou

EM CAMPO | Foi o último amistoso antes das Olimpíadas

a campo nesta tarde. No
meio, Julia Bianchi entrou
na vaga antes ocupada
por Formiga, lesionada.
A partida foi muito
equilibrada, sem chances
claras de gol. Aos 19 minutos, a volante Andressinha ganhou uma dividida na entrada da área
e arriscou. O chute forte

passou por cima do gol
canadense. Aos 29, Marta foi ao fundo e cruzou
para a centroavante Bia
Zaneratto. A jogadora do
Palmeiras finalizou sob
pressão da zaga adversária e mandou para fora.
Aos 36, o Canadá chegou
bem. Deanne Rose foi lançada em velocidade, divi-

diu com a goleira Bárbara
e arriscou um chute sem
sucesso. Aos 43, no lance
mais perigoso do Canadá,
Fleming arriscou de longe
e Bárbara desviou com
um tapinha.
Na etapa final, o jogo ficou um pouco mais aberto e surgiram as melhores
oportunidades. Aos oito
mimutos, o Canadá teve
a chance com Quinn. Ela
aproveitou o corte errado
e obrigou a goleira brasileira a salvar. Aos 39, de
novo o Canadá: Zadorsky
cabeceou firme depois da
cobrança do escanteio e
mandou a bola na trave direita do gol brasileiro. Aos
43, o Brasil ainda teve tempo para responder. A meia
Duda tocou para Júlia e recebeu de volta para bater
forte de primeira. A bola
passou raspando a trave
direita do gol do Canadá.
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EUROCOPA

Em vitória, Schick faz
gol que Pelé não fez

Atacante tcheco marcou do meio de campo; foi seu 2º gol na partida
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O atacante tcheco Patrick Schick fez o famoso
“gol que Pelé não fez” na
partida entre República
Tcheca e Escócia, nesta
segunda-feira (14), no
Hampden Park, em Glasgow, na Escócia, pela Eurocopa. No fim, os tchecos venceram por 2 a 0,
com dois gols de Schick.
A frase é usada para
ilustrar um gol marcado
do meio de campo, em
referência ao lance que
Pelé tentou na Copa do
Mundo de 1970 contra
a Tchecoslováquia. Na
ocasião, o chute do camisa 10 brasileiro foi
para fora.
Já na partida desta segunda-feira, aos sete minutos do segundo tempo,
Schick viu que o goleiro

da Escócia, Marshall, estava adiantado e chutou
do meio do campo com
a perna esquerda. A bola
fez uma curva no ar, encobriu Marshall e estufou as redes da Escócia.
Foi o segundo gol de
Schick na partida. No
primeiro tempo, ele
abriu o placar para a
República Tcheca de cabeça após cruzamento
de Coufal, aos 42 minutos, na melhor jogada
de uma primeira etapa
pouca inspiradora.
Já na etapa final, a
partida melhorou, com
chances para os dois lados. A Escócia ainda chegou mais vezes com perigo, mas não conseguiu
nem diminuir o prejuízo
no placar. A vitória deixa
a República Tcheca na
liderança do grupo D da
Eurocopa, com três pon-

INCIDENTE COM ERICKSEN

Captura de tela
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Lisca deixa o América-MG
após sete jogos sem vencer
Na tarde desta segunda-feira (14), chegou ao final o
ciclo do técnico Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi,
conhecido como Lisca, no América Mineiro. Em
reunião com Marcus Salum, coordenador futebol
clube-empresa, e Alencar da Silveira, presidente do
Conselho de Administração, o treinador solicitou
seu desligamento do comando do time. O gaúcho
Lisca havia sido contratado em 30 de janeiro de
2020 e esteve à frente do América em 82 partidas.
Foram 40 vitórias, 27 empates e 15 derrotas. Nesse
período, o time marcou 96 gols e sofreu 60 sofridos.
Mas, nesta temporada, a equipe não vence há sete
jogos.

OBRA-PRIMA | Schick encobriu o escocês Marsahall

tos, mesma pontuação
da Inglaterra, que bateu
a Croácia por 1 a 0 no primeiro jogo da chave - os
tchecos levam vantagem
no saldo de gols. Escócia
e Croácia estão zeradas.
Nos outros jogos desta
segunda, houve outra vi-

tória da seleção visitante
e um empate. Em São
Petersburgo, a Polônia
perdeu para a Eslováquia por 2 a 1. A Espanha
ficou apenas no empate
sem gols contra Suécia,
partida disputada em
Sevilha (ESP).

OLIMPÍADAS

no dia seguinte, domingo
(13), às 12h. O confronto
acabou com vitória dos
finlandeses por 1 a 0.
“Nenhuma das opções
era boa, mas escolhemos
a menos pior, acabar logo
com o jogo”, afirmou o jogador do Barcelona (ESP).
“Havia muitos jogadores
que não poderiam jogar
essa partida. Estávamos
em outro lugar [mentalmente]. Então, sim, tomamos a decisão menos
ruim”, acrescentou.

GIRO POR AI

Estevão Germano/América-MG

Dinamarca critica
Brasil terá mais de
Uefa por seguir jogo 250 atletas no Japão
0s Jogadores da seleção
da Dinamarca criticaram
nesta segunda (14) a postura adotada pela Uefa
após o meia Ericksen, 29,
ter uma parada cardíaca
em campo no último sábado (12), durante a estreia
da equipe na Eurocopa,
contra a Finlândia.
Segundo o atacante
Braithwaite, a entidade
que comanda o futebol
europeu deu apenas duas
opções aos atletas depois
do ocorrido: reiniciar a
partida no mesmo dia ou
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O Brasil terá mais de
250 atletas nos Jogos
Olímpicos de Tóquio,
que começam daqui a 39
dias. No fim de semana,
o conjunto brasileiro da
ginástica rítmica conseguiu a classificação ao
vencer o Pan disputado
no Rio de Janeiro. No
domingo (13), Manoel
Messias carimbou o passaporte no triatlo. Nesta-segunda-feira (14), a natação comemorou o fato
de a Grã-Bretanha ter

desistido de levar seu revezamento 4x200m livre
feminino, abrindo a vaga
para o Brasil. Mas caratê
e nado artístico falharam
nos Pré-Olímpicos.
Competindo em casa,
no Rio, agora no Campeonato Pan-Americano,
aproveitou-se de um erro
das mexicanas, que deixaram cair uma maça na
segunda apresentação,
e venceram com 74,400
pontos, contra 73,700.

LISCA | Desempenho em 2021 derruba o técnico

Guarani terá quatro desfalques
nesta terça-feira contra o CSA
O Guarani terá quatro desfalques para o jogo
desta terça-feira (15), às 19 horas, contra o
CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Pela
quarta rodada da Série B do Campeonato
Brasileiro, o técnico Daniel Paulista não poderá
contar com meia Andrigo, em tratamento
de uma fascite plantar, e o goleiro Rafael
Martins, que sofreu fratura nos ossos da face.
O atacante Júlio César, expulso na derrota por
3 a 1 o Náutico, na sexta-feira (11), e o zagueiro
Thales, terceiro cartão amarelo, também estão
fora. Nesta segunda-feira, o Guarani anunciou
o empréstimo do atacante Allanzinho, cedido
pelo Santos, e a volta do zagueiro Ian Carlo,
que estava emprestado ao América-RN.
Ivan Storti/Santos FC
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FEMININO

Seleção de vôlei está em 2º lugar
AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou
a Tailândia por 3 sets a 0
(parciais de 25/11, 25/14
e 25/10) pela quarta rodada da Liga das Nações,
nesta segunda-feira (14)
em Rimini (Itália).
Esta foi a 10ª vitória do
time comandado pelo
técnico José Roberto
Guimarães em 12 jogos
na competição.

Com isso, o Brasil fica
na segunda posição da
classificação com 31
pontos. A seleção dos
Estados Unidos (que
ainda jogam nesta segunda), única equipe
invicta, lidera com 33
pontos.
“Sabíamos da dificuldade do jogo de hoje
por elas serem muito
rápidas. Toda vez que
enfrentamos um time
asiático, temos que ter
muita atenção. E isso, o

Zé trabalhou muito bem
antes, nos vídeos. Então
entramos muito concentradas, imprimindo
nosso ritmo de jogo, que
deu o 3 a 0. É sempre assim contra time asiático.
Sabemos que vamos sair
com a cabeça doendo de
tanto pensar, de tanta
mexida que elas fazem,
de tanta velocidade. E
temos que ter um saque bom como tivemos
hoje”, afirmou a central
Adenízia à Confedera-

ção Brasileira de Vôlei
(CBV).
A oposta Tandara foi
a maior pontuadora do
confronto, com 11 pontos. As ponteiras Gabi
e Fernanda Garay também se destacaram, com
10 acertos cada.
Na quinta e última rodada da fase de classificação, a partir da próxima sexta-feira (18), o
Brasil terá como adversários a Coréia do Sul, a
Holanda e a Turquia.

ATACANTE | Allanzinho foi emprestado pelo Santos

Zagueiro Fábio Sanches faz o
primeiro treino com a Ponte
O zagueiro Fábio Sanches participou nesta
segunda-feira (14) do primeiro treinamento com
a Ponte Preta. O atleta de 30 anos, que estava no
Goiás, chegou no domingo (13) e passará por
exames médicos e clínicos. Sendo aprovado, assina
contrato para a disputa do Brasileiro da Série B. Em
2017, ele trabalhou na equipe goiana com o técnico
Gilson Kleina, atualmente na Ponte. Sanches é
o novo reforço do time para a Série B. Já foram
contratatdos o zagueiro Cleylton, o lateral-direito
Kevin, o lateral-esquerdo Rafael Santos, o volante
Lucas Cândido, além dos atacantes Richard, Josiel
e Rodrigão.

ESPORTES
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SÃO PAULO

Estiramento afasta Miranda
Zagueiro será observado pelo Departamento Médico e não joga contra a Chapecoense
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A bruxa está solta no
Morumbi e a lista de
desfalques do São Paulo
só aumenta. Nesta segunda-feira (14), após
Miranda deixar o campo
diante do Atlético-MG
com dores, o tricolor
confirmou que o zagueiro sofreu um estiramento e será observado mais
de perto pelo Departamento Médico.
O São Paulo somou
uma nova derrota no
domingo (13), diante do
Atlético-MG, por 1 a 0.
Durante o compromisso
do Brasileirão, o torcedor tricolor viu o experiente zagueiro Miranda
deixar o campo com dores musculares.
Segundo
divulgado
pelo próprio clube, o jogador realizou exames
na manhã desta segunda-feira e confirmou um
estiramento muscular na
parte superior da coxa
esquerda. Ainda sem pre-

visão, Miranda iniciou a
recuperação/tratamento
com Reffis e terá o departamento médico acompanhando sua situação
mais de perto.
Além de Miranda, outros jogadores pilares da
equipe de Hernán Crespo seguem com problemas físicos. É o caso
de Daniel Alves, Luan e
Martín Benítez. O São
Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h,
contra a Chapecoense. A
partida válida pela quarta rodada do Brasileirão
acontece no Morumbi e
é mais uma oportunidade para o tricolor buscar a primeira vitória na
competição.
LUCIANO RECUADO
A posição mais recuada em que atuou Luciano na goleada do São
Paulo por 9 a 1 sobre o
4 de Julho (PI) pode se
tornar uma opção recorrente para o técnico
Hernán Crespo ao longo
da temporada. O joga-

Rubens Chiri / saopaulofc.net

NO DM | Miranda (centro) sofreu estiramento na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG

dor entrou em campo
quase como um meia,
com Pablo e Eder à frente no ataque.
Na função, Luciano fez
boa infiltração e serviu
Pablo no gol que colocou o Tricolor paulista
na frente no placar após
sair perdendo por 1 a 0
-o empate já havia sido

marcado pelo próprio
Luciano após cobrança
de escanteio. O atacante
já costuma sair bastante
da área mesmo quando é
escalado na frente, mas
teve ainda mais liberdade como meia.
Luciano surge como
opção ao argentino Benítez, que vinha se des-

tacando no comando
da criação de jogadas
do São Paulo, mas se
lesionou na primeira final do Paulista contra o
Palmeiras. Desde então,
Crespo vinha escalando
Gabriel Sara na função,
mas diante de atuações
apagadas testou Shaylon
e até Hernanes por ali.

TREINO

Corinthians
tem a volta
de Jemerson
Depois de um domingo (13) de folga, o Corinthians voltou aos treinos
no CT Joaquim Grava
nesta
segunda-feira
(14). Sem os titulares em
campo, a comissão técnica trabalhou apenas
com os reservas e contou com o retorno do
zagueiro Jemerson.
Recuperado de uma
lesão muscular sofrida
no dia 16 de maio, data
da semifinal do Campeonato Paulista, o jogador foi reintegrado
ao elenco. No entanto,
ele não deve mais jogar
pelo clube alvinegro, já
que possui contrato até
o fim deste mês.
O zagueiro desfalcou o
Corinthians na reta final
da Copa Sul-Americana
e também no início do
Brasileiro. Embora seja
um nome importante, a
diretoria alvinegra deve
optar por não apresentar uma proposta de renovação de contrato.
| FOLHAPRESS

BRASILEIRÃO

STJD julga pedido de pausa na quinta-feira
O Superior Tribunal
de Justiça Desportiva
(STJD) marcou para
quinta-feira (17) a sessão que irá julgar o pedido do Flamengo, que
defende a paralisação
do Brasileiro. O julgamento será transmitido
ao vivo e começará às
10 horas.
O Fla ingressou com
medida inominada, mas
a liminar não foi indefe-

rida por Otávio Noronha,
presidente do órgão.
ARGUMENTOS
Agora, a matéria vai
ao Pleno, última instância do tribunal. Rodrigo
Dunshee de Abranches,
vice jurídico do clube,
explicou as bases para a
medida e apontou desrespeito ao princípio de
isonomia e igualdade.
Ele disse que acionou o

órgão após aguardar por
nove dias uma manifestação da CBF.
Quatro jogadores do
Flamengo foram convocados para a Copa América. Everton Ribeiro e
Gabigol, ambos da seleção brasileira, além de
Isla (Chile) e Arrascaeta
(Uruguai). Sem o quarteto, o Fla ficará nove
rodadas do Brasileiro
desfalcado.

DIANTE DO JUVENTUDE

Palmeiras aposta na força
fora de casa para vencer
O Palmeiras aposta
no “fator visitante” para
bater o Juventude nesta quarta-feira (16), às
21h30, no estádio Alfredo Jaconi, pela quarta
rodada do Campeonato Brasileiro. O time de
Abel Ferreira tem sido
um competidor difícil para os adversários
quando joga fora de
casa. Dos 29 jogos na
temporada, 15 ocorreram fora de casa, com
10 vitórias, três empates
e apenas duas derrotas,
resultando em um apro-

veitamento de 73,3%.
O time do Rio Grande
do Sul vem de um empate em 0 a 0 com o Santos
e está em 14º na tabela,
com apenas dois pontos.
O Verdão é o oitavo, com
quatro -uma derrota, um
empate e uma vitória.
Contra o Juventude,
o comandante do Palmeiras deve seguir com
dez desfalques: Kuscevic
(transição física), Gabriel
Veron (lesão na coxa esquerda), Danilo (lesão
na coxa esquerda), Danilo Barbosa (lesão na coxa

direita), Patrick de Paula
(trauma no quadril), Weverton (Seleção Brasileira), Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia), Viña
(Seleção Uruguaia), Alan
Empereur (preservado) e
Esteves (Covid-19).
No último sábado
(12), no Allianz Parque,
o Palmeiras ficou no a 1
a 1 contra o Corinthians.
Em três partidas disputadas no Campeonato
Brasileiro, o time de Abel
teve uma vítória, um
empate e uma derrota.
| FOLHAPRESS

Na Copa América de
2019, a própria CBF
suspendeu o Brasileiro.
Agora, não suspende.
Ela própria reconheceu
a fragilidade ao adiar
jogo do Flamengo no
Brasileiro deste ano.
É um retrocesso inexplicável.
Procuramos
a CBF, mas estamos há
nove dias sem respostas”, disse Dunshee.
O dirigente acres-

centou que a perda de
tantos jogadores fere o
equilíbrio da competição e se baseou no Regulamento Geral das
Competições
(RGC)
para sustentar sua tese:
“Pode um time sem
quatro atletas disputar
contra times completos?
Isso não guarda respeito
ao regulamento”, argumentou o time carioca.
Pelo
Campeonato

Brasileiro, o Flamengo voltará a campo no
próximo sábado (19),
quando enfrentará o
Bragantino. A partida
está marcada para as
20 horas. Com um jogo
a menos, o time carioca
está em terceiro lugar,
com seis pontos, após
a vitória nesse domingo
(13) por 2 a 0 diante do
América-MG.
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SANTOS

Luiz Felipe é dúvida para o
jogo contra o Fluminense
Após ser substituído
no empate em 0 a 0 com
o Juventude no sábado (12), Luiz Felipe, do
Santos, teve constatada
uma tendinite em sua
coxa direita. O zagueiro
realizou reforço muscular no treino da tarde desta segunda-feira
(14), no CT Rei Pelé.
Com a novidade, o
defensor é duvida para
o jogo de quinta (17),
contra o Fluminense,
no Maracanã, às 19h,
pela quarta rodada do

Campeonato Brasileiro.
Inicialmente, o técnico Fernando Diniz tem
como premissa utilizar
apenas jogadores 100%
fisicamente.
Se Luiz realmente se tornar desfalque
na partida, o treinador santista tem Kaiky
como opção. O jovem
de 17 anos, aliás, iniciou os trabalhos de
Diniz como titular absoluto, mas, com a má
fase do Santos, o garoto
acabou preservado.

Uma baixa confirmada no clube alvinegro é
Luan Peres. O zagueiro
recebeu o terceiro cartão amarelo diante do
Juventude e cumprirá
suspensão contra os
cariocas. Danilo Boza
deve ser acionado.
O Santos está em 12º
na tabela do Campeonato Brasileiro, com
quatro pontos acumulados. Até o momento
tem uma vitória, um
empate e uma derrota.
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