Falha e
falta d’água
DAE de Americana contorna
problema na captação após
dia de desabastecimento
06 Cidades
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QUINTA

Ocupação de leitos para Covid-19
bate novo recorde em Americana
Situação dos quatro hospitais aponta pior momento da pandemia, com 213 pessoas internadas; nesta
quarta-feira, taxa de utilização de UTI era de 100% e havia apenas dois leitos de enfermaria desocupados P4
Paulo Pinto / saopaulofc.net

FAM anuncia mega operação
para vacinação neste sábado
A Faculdade de Americana será ponto de vacinação contra
Covid-19 neste sábado (19), para pessoas com 50 anos ou
mais. No total, serão mais de mil vagas para vacinação na FAM,
todas com agendamento prévio pelo site da prefeitura.
03 Cidades

MORUMBI | Pablo sofre entrada de zagueiro da Chapecoense no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira

Cidades da
região criam
Comitê Técnico
contra Covid-19

São Paulo tropeça
de novo e segue sem
vencer no Brasileirão

Escolas já poderão
ampliar atendimento
presencial em agosto

Time de Crespo sai na
frente, mas cede o
empate à Chapecoense
em pleno Morumbi

Governo do estado anuncia
que cada escola deverá
determinar capacidade de
acolhimento de alunos

Esportes

14
Divulgação

03 Cidades

Pfizer vai
antecipar envio
de 7 milhões de
doses de vacina
07 Brasil + Mundo

DE AMERICANA PARA O MUNDO | Revelação da Escola de Goleiros, de Americana, Daniel Fuzato foi o
entrevistado para documentário sobre a história da primeira escola de goleiros do Brasil, contada através da
trajetória de sonhos e conquistas do jovem arqueiro, que hoje defende a Roma, da Itália. De férias no Brasil, Fuzato
aproveitou para fechar sua participação no filme (foto). As gravações do documentário tiveram início em janeiro
de 2020, mas devido à pandemia, foram interrompidas. Veja a nova data prevista de lançamento do filme. P14
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Pornografia: o desejo transfigurado

21°
12°
Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,34%
R$ 5,060

Euro

- 0,59%
R$ 6,077

Bovespa

- 0,64%
129.259 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.381 | 16/06/2021

07 - 23 - 32 - 41 - 42 - 47

Quina
Concurso 5.589 | 14/06/2021

10 - 19 - 28 - 29 - 73

Federal
Concurso 5.571 | 16/06/2021

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

Bilhete
25281
28979
67336
46309
51172

JORGE MIKLOS
ANALISTA JUNGUIANO
E SOCIÓLOGO

O atleta e ator Terry
Crews, famoso por sua
atuação no seriado Todo
Mundo Odeia o Cris, declarou em 2014, durante
uma transmissão ao vivo
pelo Facebook, vista por
mais de três milhões de
internautas, que a pornografia tinha “bagunçado a
sua vida”.
Alguns dados sobre a
indústria da pornografia
são impressionantes: a indústria pornográfica faz
mais dinheiro que a Major
League Baseball, a NFL e o
NBA juntos; 12% de todo
conteúdo na internet é
pornográfico; um novo filme pornô é lançado a cada
39 minutos; MindGeek,
dona da Pornhub, Brazzers
e YouPorn e RealityKings
está no Top 3 das empresas
com maior consumo de
banda no mundo, sendo as
outras duas Google e Netflix; XVideos é maior que
CNN, Dropbox e New York
Times juntos; Pornhub
tem mais acessos mensais
do que Netflix, Amazon e
Twitter juntos; a cada segundo são gastos 3 mil dólares em pornografia.
Diante de tamanha expressão na produção e
difusão de conteúdo pornográfico, o consumo de
pornografia acompanha

a mesma proporção. 90%
dos meninos são expostos
a pornografia; 22 milhões
de brasileiros assumem
consumir pornografia e
76% são homens; a maior
parte é jovem (58% têm
menos de 35 anos), de
classe média alta (49%
pertencem à classe B) e
está em um relacionamento sério (69% são casados ou estão namorando). Além disso, 49% do
público concluiu o ensino
médio e 40% têm curso
superior. Os dados são de
uma pesquisa realizada

A expansão da
indústria do pornô
tem causado sérios
danos cognitivos
pelo Quantas Pesquisas e
Estudos de Mercado.
A expansão da indústria
e do consumo do pornô
tem causado sérios danos
cognitivos, emocionais e
comportamentais. Cresceu mais de 100% a procura por clínicas especializadas para tratamento
em vício de pornografia.
Os dependentes relatam,
além do vício, problemas
de intimidade, isolamento e prejuízos nas relações
interpessoais.
Pesquisadores
que
atuam nos estudos de interface entre Mídia e Psicologia observam que o
consumo dos conteúdos
midiáticos altera nas pessoas a sua percepção sobre
a realidade. Em outras palavras, a mídia possui uma

potência discursiva que
interfere na organização
da subjetividade, ou seja,
na percepção de si mesmo, do outro e do mundo.
Dessa forma, o acesso aos
conteúdos
produzidos
pela indústria pornográfica modela a maneira de
percepção da sexualidade
e das relações.
Os conteúdos dos filmes pornôs são centrados
em gratificações e fantasias sexuais masculinas,
reforçando estereótipos
misóginos, violentos e racistas. Alguns exemplos
evidenciam a brutalidade
presente no vocabulário:
“comer”, “socar”, “meter”,
“passar a vara”, “dar uma
bombada”, “dar uma pistolada”, entre outros.
Essa violência se manifesta na objetificação da
mulher. A expectativa de
vida média de uma atriz
pornô é de 36 anos. Elas
morrem antes dos 40, severamente maltratadas,
apesar de muito dinheiro
que possam ter feito, mas
sua imagem continua a
circular. No pornô, a maneira de perceber e agir
sobre a sexualidade é distorcida. As pessoas se tornam objetos. Valorizam-se
partes do corpo como o
pênis e a vagina, que são
coisas para serem usadas.
A pornografia remove
a intimidade do contato
humano, desumaniza o
encontro sexual, reduzido
a um mecanicismo físico
e agressivo. No pornô não
há espaço para um engajamento mútuo e a dimensão humana do sexo
que a mulher também
exerce.

FRASE DO DIA
IMAGEM DO DIA
Roberto Parizotti / Fotos Públicas

A impressão
que tenho é
que estamos
no pior
momento
agora

O escândalo na CBF e a
utilização de provas digitais

FRANCISCO GOMES JÚNIOR
ADVOGADO SÓCIO DA OGF
ADVOGADOS

É cada vez mais evidente a importância das
provas digitais para a resolução de crimes e fraudes. No recente caso do
menino Henry, a versão
de inocência da mãe e
do padrasto ruiu após o
aparecimento de conversas no WhatsApp entre a
mãe e a babá da criança.
A prova digital foi fundamental para a prisão do
casal e a mudança de depoimentos que antes os
inocentava. E fotos, mesmo as apagadas, foram
recuperadas na memória
do celular.
Hoje a apreensão legal
de um celular permite a
extração de praticamente todo o seu conteúdo.
Também é possível determinar a localização
através do mapeamento
pelas antenas de telefonia. Álibis vêm sendo
destruídos quando o celular desmente a versão
do investigado de que
estaria em determinado
local, quando as antenas
indicam diferente.
Veio à tona também
nos últimos dias o escândalo envolvendo o
presidente da CBF (Confederação Brasileira de
Futebol), Rogério Caboclo. Uma funcionária
da entidade o acusa de
assédio sexual e moral,
além de relatar estado de
embriaguez frequente. A
acusação teve repercussão imediata e gravações
efetuadas pela própria
vítima seriam as provas
irrefutáveis dos delitos
cometidos. A defesa de
Caboclo nega as acusações e diz que provará
sua inocência.
O escândalo traz consi-

FALECIMENTOS

RENATO MONTEIRO

Presidente da Associação
Médica de Americana, sobre a
pandemia de Covid-19

Santa Bárbara d’Oeste

Francisco Roberto de Oliveira

INVERNO CHEGANDO | Termômetro registra temperatura baixa na capital

paulista, confirmando as previsões meteorológicas.

Esta edição tem 16 páginas

Fale conosco
facebook.com/jornaltododia
@jornaltododia
(19) 98826-0438 - Financeiro
(19) 98767-1388 - Comercial
(19) 9 9444-6774 - Redação
(19) 3471-2700 - Distribuição

go uma discussão jurídica
atual. Quais os requisitos
de uma prova digital? Um
diálogo pelo WhatsApp é
uma prova digital? Uma
filmagem ou gravação
com o próprio celular é
uma prova digital?
A legislação brasileira
aceita todos os tipos de
prova, inclusive a prova
eletrônica ou digital. As
provas digitais, entretanto, possuem aspectos próprios. Quando se
analisa a prova digital
deve-se verificar a autenticidade (quem produziu
a prova) e a integridade
(segurança de que não
houve alteração do conteúdo). Uma pessoa pode
forjar uma conversa de
WhatsApp com outra ou
mesmo enviar um e-mail
por outra pessoa, assim, a
autoria digital é comprovada através do endereço
de protocolo da Internet,
o “IP”, de onde a prova foi
gerada e de logs (guardados por provedores de
acesso). Além de conversas por WhatsApp, gravações e e-mails, uma foto
de celular também é uma
prova digital e o exame
pericial comprova sua
autenticidade.
Se pensarmos que uma
prova pericial será necessária, pode-se concluir
que a apuração dos fatos
no escândalo da CBF será
demorada. Além disso,
a primeira apuração da
denúncia se dará por comitê interno da própria
CBF, onde poderia haver
influência do presidente
denunciado. Qual a solução? Perante a Justiça,
provas concretas (digitais
ou não) deverão ser produzidas para provar os
fatos alegados, mas para
a sociedade e mercado
muitas vezes não é necessário aguardar um julgamento, a palavra da vítima e outras evidências
bastam. Afinal, construir
uma reputação de marca
é algo que se leva tempo,
mas que pode se destruir
em um único erro ou
omissão.
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Faleceu ontem, aos 66 anos. Era filho de Francisco de Oliveira e
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PANDEMIA

Região cria Comitê Técnico contra Covid
Grupo envolve representantes do Poder Público e instituições privadas de saúde de Americana, SBO e N.Odessa
LEON BOTÃO
AMERICANA

Representantes do Poder Público e de instituições de saúde privadas
d de Americana, Santa
Bárbara d’Oeste e Nova
Odessa formaram na última semana um Comitê
Técnico de Covid-19 para
discutir o cenário da pandemia nesses municípios
e medidas de combate à
doença.
Na análise do presidente da AMA (Associação Médica de Americana), Renato Monteiro,
mesmo após quase 16
meses de pandemia, a
medida não é tardia, já
que, para ele, o momento
é o pior desde março do
ano passado.
A formação do Comitê
ocorreu na sede da AMA
na terça-feira da semana
passada, mas só foi divulgada nesta quarta-feira.
No primeiro encontro,
participaram, além da
AMA, representantes das

prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, dos
hospitais Unimed, São
Lucas, São Francisco e
Santa Casa, e da Associação Paulista de Medicina
(APM).
O encontro, inclusive,
ocorreu antes do pico de
internações
registrado
no Hospital Municipal
Dr. Waldemar Tebaldi,
que chegou a quase dobrar sua capacidade normal de atendimento na
enfermaria no final de
semana e anteontem.
PONTOS CRÍTICOS
De acordo com informações da prefeitura de
Americana, na reunião,
cada instituição apresentou os pontos críticos que
vem enfrentando, como
o aumento dos casos da
doença e, consequentemente, a demanda cada
vez maior por vagas nos
hospitais, tanto de leitos
de enfermaria como de
cuidados intensivos.

Além disso, foi debatida a “previsível situação
de desgaste e escassez
das equipes médicas e
de apoio”.
Ainda que com a vacinação avançando e com
a pandemia já durando
16 meses, o presidente
da AMA disse que a medida foi tomada agora
porque o cenário atual
é o pior da pandemia e é
preciso alertar a população sobre isso.
“A impressão que tenho é que estamos no
pior momento agora.
Nunca tivemos assim
toda nossa capacidade
ocupada, se expandiu
tudo que era possível, as
alas já foram ampliadas
e não tem mais onde colocar pacientes. Então,
notando a dificuldade
dos hospitais, que estão
com a capacidade basicamente esgotada, e a
ideia é realmente fazer
alguma coisa para a cidade e chamar a atenção
para o público. Porque

Divulgação

REUNIÃO | Autoridades da área de saúde e médicos discutem comitê contra Covid

o público não está mais
acreditando, está achando que a pandemia acabou”, afirmou o médico
Renato Monteiro.
De acordo com o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho

Oliveira, o comitê foi
formado para unir forças
e propor ações conjuntas contra o avanço da
pandemia nessa microrregião. “Nós nos reunimos na semana passada
e discutimos estratégias

para uma situação epidemiológica
bastante
alarmante. O objetivo é
realizarmos
encontros
periódicos para ajustarmos ações conjuntas de
enfrentamento a essa
pandemia”, disse.

AMERICANA

COVID-19

Região recebe mais de 16 mil novas FAM anuncia mega operação
para vacinação neste sábado
doses para intensificar vacinação
A Prefeitura de Americana recebeu nesta quarta-feira (16) mais 5.555
mil doses da vacina de
Oxford/AstraZeneca para
a imunização de pessoas
com 50 anos ou mais.
Com o reforço no estoque,
foram abertas mais 1.000
vagas de agendamento
para o próximo sábado
(19), em ação conjunta
com a FAM (leia ao lado).
De acordo com informações da prefeitura,
para quarta, quinta e sexta desta semana, foram
agendadas 4.500 aplicações da primeira dose
para o novo público da
campanha e, com o novo
reforço, mais 1.000 para o
sábado.
O município não tem
mais adotado o esquema
de drive-thru por entender que as parcerias com a
Unisal (iniciada ontem) e
agora com a FAM contemplam o mesmo volume de
doses que as estruturas de
drive-thru comportam,
sem que haja reflexos no
trânsito, longos períodos
aguardando a aplicação,
entre outros transtornos.
O agendamento pode
ser feito no site da prefei-

tura. Nesta quarta, a prefeitura também recebeu
790 doses da CoronaVac,
para a segunda aplicação
em idosos.
REGIÃO
Sumaré recebeu nesta
quarta 4.855 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, que serão destinadas ao público de 50 anos
ou mais – cuja aplicação
ocorre sem necessidade
de agendamento, nos 10
pontos de vacinação da
cidade – e 970 doses da
CoronaVac, do Instituto
Butantan, para aplicação
do reforço em idosos e
gestantes.

Em Santa Bárbara
d’Oeste, 4.025 doses da
vacina de Oxford/AstraZeneca chegaram nesta
quarta e serão incluídas
na campanha.
No município não há
necessidade de agendamento prévio para receber a vacina, bastando
comparecer
munido
de CPF e comprovante
de endereço no próprio
nome a um dos três pontos da campanha.
A vacinação acontece
de segunda a sexta, das 9h
às 17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso
e Mirzinho Daniel, e na
Casa de Maria. | LEON BOTÃO
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

ASTRAZENECA | Santa Bárbara recebeu 4.025 doses

Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A FAM (Faculdade de
Americana) será ponto
de vacinação contra Covid-19 neste sábado (19),
dentro da campanha de
imunização da faixa para
pessoas com 50 anos ou
mais.
No total, serão mais de
mil vagas para vacinação
na FAM da Avenida Joaquim Boer, todas com
agendamento prévio pelo
site da prefeitura (www.
americana.sp.gov.br).
A realização da vacinação na faculdade, anunciada nesta quarta-feira (16), é uma parceria
público-privada
entre
a FAM e a Secretaria de
Saúde de Americana.
A FAM irá oferecer toda
a infraestrutura, além de
100 pessoas entre colaboradores e alunos, todos
voluntários, para a recepção, cadastramento,
preenchimento da carteira de vacinação e aplicação da vacina, todos sob
coordenação de professores e supervisão da Secretaria de Saúde do município, obedecendo aos
protocolos de segurança.

FAM | Gustavo Azzolini e Viviane Corral, diretores da FAM

Para a vacinação é preciso levar o comprovante
de agendamento feito no
site, comprovante de endereço e documento com
foto.
“A Faculdade de Americana entendendo sua
participação na prestação de serviço para a
cidade e a necessidade
da agilidade da vacinação para a população de
Americana, firma esta
parceria público-privada
para conseguirmos recorde de vacinação”, comentou o diretor geral da
FAM, Gustavo Azzolini.

SERVIÇO
VACINAÇÃO CONTRA
COVID-19 NA FAM
QUANDO
Sábado (19/06),
mediante agendamento
prévio no site da Prefeitura
de Americana (em www.
americana.sp.gov.br)
ONDE
FAM (Faculdade de Americana) - Avenida Joaquim
Boer, 733 - Jardim Luciene
- Americana
Horário: 8h às 17h

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

PROMESSA É DÍVIDA
A vereadora Nathália Camargo (Avante) reuniu-se nesta
semana com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de
Americana, Adriano Camargo Neves, para tratar sobre
melhorias na região do São Luiz, onde será realizada a
construção de um novo banheiro na área de lazer Oswaldo Elias. Durante a visita (foto), Nathália perguntou ao
secretário sobre o andamento da obra, fruto de indicação apresentada pela parlamentar, após reunião com
proprietários de autoescolas que atuam na região. Pois
bem, Nathália fez questão de divulgar que o secretário
apresentou a planta do novo banheiro e informou que a
cotação dos materiais foi finalizada na semana passada.
Ou seja, está a caminho.

DINHEIRO EM NOVA ODESSA
A parceria entre deputados e vereadores continua rendendo
o anúncio de emendas parlamentares (leia-se: verbas)
para Nova Odessa. Os vereadores do bloco DEM/Podemos
anunciaram nesta quarta-feira (16) a conquista de R$ 1,3
milhão para investimento em infraestrutura e saúde na cidade. Na terça (15), Paulo Bichof, Oseias Domingos Jorge e Levi
Tosta receberam a confirmação da liberação de R$ 1 milhão
em recursos do deputado estadual Rogério Nogueira (DEM).
Bichof e Oseias estiveram em São Paulo, acompanhados do
prefeito Leitinho (PSD). Levi não pode estar presente por
motivos familiares.

DINHEIRO EM NOVA ODESSA (2)
Recentemente, os vereadores de Nova Odessa ainda estiveram
com o deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) e anunciaram
o repasse de recursos de R$ 300 mil, sendo R$ 100 mil para
que cada vereador escolha a destinação. Os parlamentares
optaram por destinar os recursos para a saúde. Segundo Bichof,
as emendas, que foram solicitadas em março, chegarão ao
município no segundo semestre deste ano.

EMENDAS
Por falar em liberação
de emendas, o governo do estado de São
Paulo liberou na última
sexta-feira (11) emendas
parlamentares indicadas
pelo deputado estadual
Dirceu Dalben (PL) a dez
municípios paulistas.
Todas para aplicação na
Saúde, em um total de R$
1,4 milhão.

EMENDAS (3)
Além dos R$ 900 mil a
nove cidades, Dirceu Dalben também contemplou
a base. Sumaré, conforme
noticiamos por aqui,
terá R$ 508 mil para a
construção de uma UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) no Jardim Maria
Antonia. Outros municípios
e entidades deverão ser
beneficiados em breve, de
acordo com a liberação de
novos pagamentos.

EMENDAS (2)
Neste primeiro momento,
estão sendo beneficiadas
as cidades de Batatais,
Guapiaçu, Herculândia,
Nova Odessa, Paraguaçu
Paulista, Piratininga,
Salmourão, Salto e Tupã.
Cada município está
sendo contemplado com
R$ 100 mil para Saúde,
totalizando, R$ 900 mil de
emendas.

MAIS LEI
Ainda em Sumaré, a Câmara aprovou lei de autoria do
presidente Willian Souza
(PT) que obriga frentistas
a usar roupas de proteção
em postos de abastecimento de combustíveis.
Caso sancionada, a lei
prevê aplicação de multa
de R$ 5 mil por trabalhador
sem o vestuário adequado
e, em caso de reincidência,
a cassação do alvará do
estabelecimento.
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Covid: ocupação de
leitos bate novo recorde
Situação nos quatro hospitais de Americana é a pior de toda pandemia
Arquivo / TodoDia Imagem

LEON BOTÃO
AMERICANA

A situação dos quatro
hospitais de Americana
aponta que a cidade vive
o pior momento da pandemia de Covid-19. Nesta quarta-feira (16), havia
213 pessoas internadas
com a doença na cidade,
o maior número desde
o início da crise sanitária, em março de 2020.
E apenas dois leitos de
enfermaria vagos, ambos
no Hospital São Lucas.
Em todos as unidades
hospitalares, a ocupação
de leitos de UTI era de
100% nesta quarta.
O recorde anterior era
de terça-feira (15), quando 209 pacientes estavam
internados com Covid-19
em Americana.
HM
Trabalhando acima de
sua capacidade normal
de leitos na enfermaria
desde o final de semana,
o Hospital Municipal Dr.
Waldemar Tebaldi tinha
nesta terça 58 pacientes.
Em maio, essa ala tinha 35 leitos, mas foi
necessário fazer uma
ampliação com leitos
provisórios para suportar a demanda.
A situação nos leitos
de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde
há respiradores, também piorou. Nesta quarta-feira, o hospital tinha
todos os 27 leitos ocupados, também o maior
número desde o início
da pandemia.

HOSPITAL MUNICIPAL | Unidade opera acima da capacidade desde final de semana

SITUAÇÃO NOS HOSPITAIS DE AMERICANA NESTA QUARTA
HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR TEBALDI

HOSPITAL UNIMED

Leitos de UTI (com respiradores)
27 no total, 27 ocupados - Taxa de ocupação 100%

Leitos de UTI (com respiradores)
40 no total, 40 ocupados - Taxa de ocupação 100%

Leitos de enfermaria (sem respiradores)
35 no total, 58 ocupados – Ocupação 165,71%

Leitos de enfermaria (sem respiradores)
28 no total, 28 ocupados - Taxa de ocupação 100%

HOSPITAL SÃO FRANCISCO

HOSPITAL SÃO LUCAS

Leitos de UTI (com respiradores)
14 no total, 14 ocupados - Taxa de ocupação 100%

Leitos de UTI (com respiradores)
17 no total, 17 ocupados - Taxa de ocupação 100%

Leitos de enfermaria (sem respiradores)
15 no total, 15 ocupados - Taxa de ocupação 100%

Leitos de enfermaria (sem respiradores)
16 no total, 14 ocupados - Taxa de ocupação 87,5%
FONTE: Prefeitura de Americana

Nos hospitais particulares, a situação também
era crítica.
Na Unimed, a ocupação era de 100% nos leitos de enfermaria e de
UTI (28 e 40 internados,
respectivamente).
No São Francisco, a
ocupação também era
de 100%, sendo 14 leitos

com respiradores e 15
sem respiradores.
O São Lucas tinha os
17 leitos de UTI ocupados e apenas 2 dos 16
leitos sem respiradores
vagos.
Segundo a prefeitura,
até o momento não há
registro de fila por vagas
na UTI

DAS 6H ÀS 22H

Hortolândia amplia horário de
funcionamento do comércio
A Prefeitura de Hortolândia publicou nesta
quarta-feira (16) um novo
decreto do prefeito Zezé
Gomes (PL) que amplia
em uma hora a permissão
de operação das atividades
econômicas com atendimento presencial na cidade na cidade, que agora
poderão funcionar entre as
6h e 22h. Em todo o estado,
ainda vigora a chamada
fase de transição do Plano
SP do governo paulista,
que autoriza atendimento
presencial entre 6h e 21h.
Com o decreto em Hortolândia, estabelecimentos

comerciais, galerias e shoppings estão autorizados a
funcionar com permissão
de 40% da capacidade (o
mesmo limite previsto no
Plano SP).
O mesmo deve ser seguido pelo setor de serviços,
como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes
e espaços culturais, como
cinemas e museus.
Permanecem liberadas
as celebrações individuais
e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos,
das 5h às 21h, desde que
seguidos os protocolos de

higiene e distanciamento
social e com intervalo mínimo de duas horas entre
as celebrações, para limpeza e desinfecção do local.
O toque de recolher segue das 22h às 5h, assim
como a recomendação de
teletrabalho para atividades administrativas não
essenciais e escalonamento de horários para entrada
e saída de trabalhadores
do comércio, serviços e indústrias. O texto do decreto n° 4.780 saiu na edição
1237, de ontem (16), no
Diário Oficial Eletrônico do
Município.
| DA REDAÇÃO

NÚMEROS
Americana
registrou
nesta quarta mais 177
casos positivos de Covid. Com isso, o total subiu para 20.835 desde o
início da pandemia, dos
quais 623 foram a óbito,
752 cumprem isolamento domiciliar e 19.403 recuperados.

Vacinação na
Educação avança
A Prefeitura de
Hortolândia avança
com a imunização
contra a Covid-19 para
os profissionais de
Educação das redes
pública e particular. Nesta
semana, estão sendo
vacinados profissionais
acima de 18 anos de
idade. Nesta quintafeira (17) começam a ser
imunizados profissionais
de 30 a 35 anos. Amanhã
(18), serão os de 18 a
29 anos. A vacinação
é na Emef Professora
Marleciene Priscila Presta
Bonfim, na Rua Maria
de Lourdes Cangleriani
Cancian, 92, Remanso
Campineiro, das 8h às
15h30.

CIDADES
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Escolas já poderão
ampliar atendimento
presencial em agosto

Governo de SP / Divulgação

Governo do estado anuncia que cada escola deverá
determinar capacidade de acolhimento de alunos
FOLHAPRESS E DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

O governo João Doria
(PSDB) anunciou nesta
quarta-feira (16) que a
partir de 1º de agosto as
escolas do estado de São
Paulo poderão ampliar
a capacidade de atendimento presencial de alunos da Educação Básica
(que hoje está em 35%)
para o segundo semestre
de 2021 na rede pública.
O anúncio foi feito
durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi,
sobre medidas contra o
coronavírus.
Nesta nova etapa, para
calcular a porcentagem
de alunos permitidos,
será levada em consideração a capacidade total
de acolhimento das escolas e não mais o total
de matrículas.

O distanciamento mínimo entre as pessoas
passa a ser de 1 metro e
não mais de 1,5 metro.
Segundo o governo do
estado, cada escola irá
elaborar o seu plano de
retorno levando em consideração a realidade da
comunidade escolar, e
neste momento a volta às
aulas presenciais ainda
não será obrigatória para
os estudantes.
“Neste novo plano, a
partir de agosto cada escola deverá determinar
a capacidade de acolhimento total de alunos de
acordo com a sua realidade”, disse Doria.
O secretário da Educação, Rossieli Soares, que
acompanhou o anúncio,
disse que não haverá
mais limitação da capacidade por percentual.
“Não teremos mais percentual limitador, mas

sim dentro da realidade
de cada uma das escolas
respeitado um metro de
distanciamento, olhando para a capacidade física e não de matrícula,
poderemos ter todos os
nossos estudantes dentro das escolas com outra
regra de funcionamento”, disse.
Soares citou a vacinação dos profissionais da
saúde, testagem e protocolos de segurança nas
escolas.
O governo diz que
comprará 3 milhões de
testes.
A testagem será de
casos sintomáticos, de
pessoas que tiveram contato com pessoas com a
doença e um monitoramento bimestral para a
prevalência do vírus dentro da rede.
Soares afirmou que, no
caso do ensino superior,

EDUCAÇÃO | Novo plano prevê que escolas determinem capacidade de receber alunos

novos cursos poderão
incluir até 100% de seu
funcionamento presencial, como os de saúde
coletiva, saúde pública e
veterinária.
NÚMEROS
Segundo o governo, até
ontem 119.905 pessoas
morreram de coronavírus no estado de São Paulo. As taxas de ocupação
de leitos hospitalares são
de 82% (estado) e 79%
(Grande SP).
O secretário de Saúde,
Jean Gorinchteyn, disse

que as ocupações vêm
caindo. “Temos hoje nas
nossas UTIs 11.013 internados. Isso é importante porque comparativamente a 1º de junho,
que nós tínhamos 10.992
pacientes. Isso mostra o
quanto, apesar de patamares elevados, estamos
tendo respostas significativas”, disse.
Em número de casos,
seguindo a média diária
semanal, houve queda
de 5,9% nesta semana.
No entanto, as internações subiram 2,6%. “O

aumento das internações
ocorreu em enfermaria
e não em unidades de
terapia intensiva. Isso
também de alguma forma reflete que as pessoas
mesmo que intenando
estão internando com
formas menos graves
do que víamos anteriormente”, disse.
Já os óbitos aumentaram 26,6%. No entanto,
os óbitos do feriado prolongado podem ter ficado represados na semana anterior, gerando este
aumento.
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Alunos vão receber
‘Kit Natureza’ em N.O

Projeto de Americana é exposto na ONU

Como forma de superar
os desafios que as aulas
remotas trouxeram para
pais, alunos e educadores, a equipe da Secretaria
Municipal de Educação
de Nova Odessa elaborou
uma proposta inovadora
para contribuir com a qualidade do desenvolvimento das crianças e auxiliar a
participação das famílias
no processo de aprendizagem. Trata-se do “Kit
Natureza”, uma caixa contendo elementos naturais,
como pedras, barro, terra,
sementes, entre outros
itens, que será enviado
gratuitamente para a casa
das crianças para que elas
possam brincar e explorar
o mundo.
Segundo a prefeitura, a
entrega será nesta quinta-feira (17), nos berçários,
e amanhã (18) nos maternais, abrangendo 1.202
crianças de 0 a 3 anos matriculadas na rede municipal.
O uso dos materiais será
dirigido pelas educadoras da Educação Infantil
através de mensagens em

grupos no WhatsApp para
a apresentasão de propostas de brincadeiras e interações com a família.
Ao longo dos próximos
meses, novos kits serão
planejados com diferentes
materiais e propostas de
aprendizagem.
Os “kits” foram viabilizados por uma parceria entre a Secretaria de
Educação e a Secretaria
do Meio Ambiente, o que
possibilitou a utilização
de itens de poda de árvores para serem transformados em materiais de
desenvolvimento.
“É muito importante
que as crianças, desde
cedo, aprendam com seus
pais e seus educadores a
respeitar e a valorizar a natureza e o meio ambiente.
O amor pela natureza as
levará a amar e apreciar o
mundo natural e a atuar
em relação a esses sentimentos, contribuindo
para o seu cuidado e preservação”, observou a diretora da Educação Infantil do município Luciana
Negrison.
| DA REDAÇÃO

Divulgação

HEITOR CARVALHO
AMERICANA

O projeto “Ubuntu- Sou
porque nós somos”, coordenado pelo professor
americanense
Antônio
Roberto da Silva, de 61
anos, com alunos do ensino fundamental do CIEP
(Centros Integrados de
Educação Pública) Prof.
Octávio César Borgui, no
Jardim Primavera, foi um
dos seis vencedores do
Prêmio Arte na Escola Cidadã, promovido pelo Instituto Arte na Escola.
Os vídeos de cada projeto estão sendo exibidos
ao público na exposição
Versus, no Palácio das Nações, uma das sedes da
ONU (Organização das
Nações Unidas) em Genebra, na Suíça. A exposição,
que começou nesta terça-feira (15), segue até o dia
25 de junho.
A palavra “ubuntu” tem
origem no idioma kibundu, falado por povos de
matriz bantu, oriundos do
continente africano. Embora não haja tradução literal, o significado do termo pode ser significado

PROFESSOR | Antônio Roberto da Silva, de Americana

nos remete a “existências
conectadas entre si”.
O projeto trabalhou a
empatia, a coletividade e
a amizade, unindo a arte
contemporânea aos saberes ancestrais do continente africano, relacionados à filosofia Ubuntu.
Segundo Silva, que mora
no Jardim Brasília e leciona há 30 anos na rede municipal, quatro deles dedicados ao CIEP Octávio
César Borgui, a inspiração
para o projeto veio de um
incômodo sobre o sentido
de comunidade que estava ausente no ambiente

escolar. “O Ubuntu é uma
filosofia africana que fala
muito sobre empatia. Essa
filosofia vem, mais especificamente, da tribo zulu.
Lá eles têm a consciência
de que quando uma pessoa é afetada, isso nos afeta também. E esse foi o fio
condutor para as etapas
do projeto”, explicou. “A
necessidade em compartilhar vivências artísticas
foi uma das inspirações.
Conhecer o outro, para
aprender sobre si mesmo.
E a arte foi e é o caminho.
A intenção é provocar e fazer refletir sobre a empa-

tia e o coletivo através da
arte para abrir as portas
da transformação do ambiente escolar”, afirmou.
De acordo com o professor, o processo para a
realização do projeto passou por artistas e escritores negros e afrodescendentes d, com o objetivo
de aproximar a trajetória
desses artistas à realidade
vivida pelos alunos.
A escritora Maria Carolina de Jesus e o artista
visual Bispo do Rosário
foram algumas das referências.
As crianças produziram estandartes, mantos
e cartazes com mensagens que dialogavam
com a filosofia Ubuntu
e que estabeleciam uma
ponte entre o individual
e o coletivo.
As
matérias-primas
para a produção artística
dos alunos foram materiais recolhidos por eles,
pelos professores e por
toda comunidade escolar.
Além da exposição na
ONU, trabalho dos alunos culminou em uma
exposição na Biblioteca
Municipal de Americana.

CIDADES

Quinta, 17 de Junho de 2021

DE NOVO

Falha na captação afeta
abastecimento de água
Problema em sistema no Piracicaba, diz DAE, prejudica parte de Americana
Arquivo / TodoDia Imagem

LEON BOTÃO
AMERICANA

Uma falha ocorrida
no sistema inteligente de operação da nova
captação de água bruta
do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de
Americana, no Rio Piracicaba, prejudicou a retirada de água e o abastecimento do município
em algumas áreas nesta
quarta-feira (16). A pane
ocorreu no início da madrugada e foi reparada
no final da tarde.
Conforme
informações da autarquia, na
manhã desta quarta-feira, a unidade nova (colocada em operação em
março deste ano) foi desligada e a unidade antiga
entrou em operação.
Essa possibilidade de
alternar a captação era,
inclusive, um dos benefícios da obra citados pelo
ex-prefeito Omar Najar
(MDB) quando anunciou
a implantação.
De acordo com o DAE,
por conta do tempo parado e da troca da captação, foi registrada redu-

CAPTAÇÃO | Falha no sistema do Rio Piracicaba ontem

ção no volume de água
captada, o que refletiu
no abastecimento de algumas regiões. A autarquia não divulgou quantos bairros ou moradores
foram afetados.
No final da tarde, com
o retorno do funcionamento da nova captação,
o novo sistema voltou a
operar e o abastecimento foi normalizado.
O DAE reforçou em
nota que o novo sistema
de captação ainda está
em fase de teste, e que a
manutenção dele é ter-

ceirizada e de responsabilidade da empresa ABB.
A falha, segundo a autarquia, está sendo investigada para que seja
detectado o motivo.
CONTRATO
Conforme mostrou o
TODODIA há duas semanas, o DAE prorrogou
mais uma vez o contrato com a empresa Artec
para a obra da nova captação de água bruta no
Rio Piracicaba.
Os equipamentos já estão em uso e a autarquia

Foragido é preso em Americana e
tenta subornar PMs com R$ 50 mil
Um homem de 37
anos de idade foi preso
durante a noite desta
terça-feira (15) no Parque da Liberdade, em
Americana. Ele era procurado por homicídio,
roubos, e apresentou
um documento falso aos
policiais. Além disso, o
foragido foi acusado de
tentar subornar os PMs
com R$ 50 mil para tentar escapar da prisão.
De acordo com informações dos 10° Baep
(Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), uma equipe fazia
patrulhamento de rotina pela Rua Serra do
Mar, por volta de 19h30,
quando dois homens
tentaram fugir ao avistar a viatura ao entrar
em uma área verde na
Favela do Zincão.
Um dos indivíduos
conseguiu escapar, mas

o outro caiu em um buraco e acabou sendo
contido pelos policiais.
Ele estava com R$ 100
em dinheiro, mas não
carregava nada ilegal.
Ao ser questionado
sobre o motivo de ter
fugido, ele alegou que
vendia drogas no local e,
em seguida, apresentou
um documento de iden-

Acusado tentou
fugir, foi preso e
ainda apresentou
documento falso
tificação falso, que posteriormente ele admitiu
que usava para aplicar
golpes.
Diante das incongruências a equipe deslocou até a residência
do abordado para tentar
desvendar sua verdadeira identidade, mas

GIRO

Procon ameaça ir à Justiça
contra companhias aéreas
As respostas das empresas Azul, Gol e Latam à
notificação do Procon-SP – que pediu explicações
sobre a diferença no preço das passagens aéreas
praticado no Aeroporto de Viracopos, em
Campinas, em relação a Congonhas (São Paulo)
e Cumbica (Guarulhos) – foram consideradas
“insatisfatórias” pelo órgão de defesa do
consumidor, que vai investigar a conduta e ameaça
ir à Justiça contra a prática. As informações são da
assessoria de imprensa do Procon-SP. De acordo
com o órgão, a diferença tarifária, denunciada
por prefeitos da RMC (Região Metropolitana de
Campinas), não foi comprovada por parâmetros
objetivos e a conduta das empresas será analisada
pela equipe de fiscalização. “O Procon-SP irá
investigar essa conduta, multar as empresas e,
se necessário, irá à Justiça contra a prática. É
inaceitável o descaso com o consumidor e o abuso
em meio à pandemia”, afirmou o diretor-executivo
do Procon, Fernando Capez. O questionamento do
Procon-SP às empresas aconteceu após o Conselho
de Desenvolvimento da RMC, que reúne os 20
prefeitos da região, encaminhar uma representação
denunciando que as diferenças entre as tarifas
para quem viaja por Viracopos em relação aos
outros dois aeroportos do estado. Nas respostas, as
companhias limitaram-se a ressaltar a “liberdade
tarifária”, além de fatores ligados à operação e à
prestação do serviço, segundo o Procon-SP.

Arquivo / TodoDia Imagem

VIRACOPOS | Tarifas mais caras, dizem prefeitos

HORTOLÂNDIA

PROCURADO POR HOMICÍDIO

HEITOR CARVALHO
AMERICANA

já está captando mais
água, mas ainda faltam
trâmites burocráticos a
serem finalizados e, por
isso, segundo o DAE, foi
necessária a renovação
do contrato por mais três
meses.
Na ocasião dessa nova
renovação do contrato
firmado inicialmente em
2017, o DAE disse que a
prorrogação se tratava de
“uma renovação de prazo para que a Caixa possa fazer a medição final
e autorizar a entrega da
obra, conforme as regras
do PAC” e que “a captação segue em fase final
de testes”.
Desde abril, de acordo com informações do
DAE, mesmo com a estrutura ainda em fase
de testes e avaliações, a
quantidade de água captada no rio foi elevada em
150 litros por segundo, ou
seja, subiu de 1.050 para
1.200 litros por segundo.
Com o novo sistema, a cidade tem autorização do
DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica)
do Estado para captar até
1.300 litros por segundo.
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nenhum documento foi
localizado.
Ao ser informado que
seria levado ao plantão policial por uso
de documento falso,
o homem admitiu ser
integrante de facção
criminosa e que era
procurado. Ele também
disse qual era o seu
nome verdadeiro.
Ao pesquisar os antecedentes do suspeito, os
policiais descobriram
que havia um mandado de prisão preventiva
em aberto pelo crime de
homicídio, além de seis
processos por assalto
contra o homem.
Ele ofereceu a quantia
de R$ 50 mil para não
ser preso, mas foi conduzido ao plantão policial, onde recebeu voz
de prisão por porte de
documento falso e corrupção ativa. Um boletim de ocorrência de
captura de procurado
também foi registrado.

Banco do Povo
prorroga prazo
para crédito
O Banco do Povo, vinculado ao governo estadual,
prorrogou até o dia 31 de
julho o prazo para micro
e pequenas empresas solicitarem linha de crédito
emergencial para capital
de giro em Hortolândia.
A linha de crédito emergencial é para os setores
econômicos mais afetados pela pandemia, tais
como bares e restaurantes,
academias, beleza e estética, comércio e atividades
imobiliárias, entre outros.
Os valores variam de R$
200,00 a R$ 10.000,00, com
juros de 0,35%, mais 1% de
TSF (Taxa de Sustentabilidade do Fundo). O prazo é
de 36 meses, com carência
de 180 dias.
A unidade do Banco do
Povo fica dentro do Hortofácil, na Rua Argolino
de Moraes, 405, Vila São
Francisco. Mais informações e orientações podem
ser obtidas pelos telefones
(19) 3965-1439 e (19) 39651400.
| DA REDAÇÃO

Prefeitura entrega novos
termos de quitação de lotes
A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria
Municipal de Habitação, entrega nesta sexta-feira
(18) mais 38 termos de quitação de alienação
de imóvel para famílias dos bairros Jardim Nova
Esperança I e II, Jardim Luiz Cia, Jardim Nossa
Senhora da Conceição II e Jardim Bandeirantes
I II e III, que já atingiram o pagamento total
do imóvel. O evento simbólico acontecerá no
Anfiteatro do Centro Administrativo de Nova
Veneza, a partir das 10h. O documento dá a essas
famílias o direito de efetivar a escritura definitiva
e o registro do imóvel em seu nome.

Atendimento itinerante do
‘Sebrae Aqui’ roda N. Odessa
Com o apoio da Prefeitura, a equipe do Sebrae
Aqui Nova Odessa vai realizar um cronograma
de visitas aos bairros da cidade para apresentar
os serviços gratuitos que a instituição oferece
a micro e pequenos empreendedores, e
também para quem quer abrir um negócio. A
programação itinerante começa nesta sextafeira (18), no Condomínio Ipê Branco, no Jardim
Monte das Oliveiras. O atendimento será no
Salão de Festas, das 9h às 12h e das 13h às
16h. Para os profissionais autônomos e MEIs
(Microempreendedores Individuais), além da
abertura e baixa da empresa, haverá impressão
das guias DAS e envio da Declaração Anual sem
qualquer custo.
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Saúde anuncia antecipação de
7 milhões de doses da Pfizer
Agora a previsão é de o Brasil receber 15 milhões de doses da vacina em julho
Arquivo / TodoDia Imagem

NATÁLIA CANCIAN
FOLHAPRESS

O Ministério da Saúde
anunciou nesta quarta-feira (16) que a entrega
de 7 milhões de doses de
vacinas da Pfizer contra
a Covid-19 será antecipada. Com a mudança, a
nova previsão é de receber 15 milhões de doses
da farmacêutica em julho. Antes, o cronograma
apontava o recebimento
de 8 milhões de doses no
próximo mês.
Procurada, a Pfizer
confirmou a informação
divulgada pelo governo e
disse que o volume fazia
parte das entregas que
estavam programadas
para o terceiro trimestre,
como agosto e setembro.
O pedido para antecipar as entregas havia sido
feito pelo governo em reunião com a empresa na
segunda-feira (14).
EMAILS
Depois de ignorar
emails em série da Pfizer nos últimos meses, o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) participou
de encontro com a presidente da Pfizer Brasil,
Marta Diéz, e o gerente-geral da Pfizer para a
América Latina, Carlos
Murillo. A reunião foi
acompanhada pelos mi-

Brasil registra 2.673 mortes por Covid-19 e
média volta a ficar acima de 2.000 por dia
O Brasil registrou 2.673 mortes por Covid-19 e
85.861 casos da doença nesta quarta-feira (16).
Com isso, o total de mortes no país chegou a
493.837 e o de casos a 17.629.714 desde o início
da pandemia. Após 37 dias com a média móvel
de mortes diárias abaixo de 2.000, o número
atingiu 2.007 nesta quarta -já são 146 dias acima
de mil mortes diárias. 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 DF e
em 26 estados. O Brasil aplicou 1.731.662 doses de
vacinas contra Covid-19 nesta quarta (16).

VACINA | Contratos do governo com a Pfizer prevêem entrega de 200 milhões de doses

nistros Marcelo Queiroga
(Saúde), Luiz Eduardo
Ramos (Casa Civil) e Carlos Alberto França (Relações Exteriores).
Na ocasião, segundo
membros do Ministério
da Saúde e outros participantes da reunião,
Bolsonaro pediu que a
farmacêutica antecipasse para julho o maior número possível de doses.
A empresa, porém, ainda não tinha dado uma
definição. A participação
de Bolsonaro e o pedido
para que as doses chegas-

sem antes ao Brasil ocorreram um dia depois de o
governador de São Paulo,
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.
CONTRATOS
O governo tem dois
contratos com a Pfizer
que envolvem, juntos,
200 milhões de doses.
O primeiro contrato foi
fechado em março, e o

segundo em maio.
A previsão é que as entregas, que começaram
em abril, sigam até dezembro deste ano.
As negociações do governo com a Pfizer são
um dos focos da CPI da
Covid no Senado.
Em maio, Murillo detalhou em depoimento
na CPI da Covid que a
empresa chegou a fazer
ao menos cinco ofertas
ao governo para entrega
de vacinas -algumas com
previsão de entrega ainda
em dezembro de 2020.

Remédio reduz em 37% risco de morte por Covid
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa,
vinculado ao Hospital
Israelita Albert Einstein,
revela que a administração do medicamento Tofacitinibe reduz em 37%
o risco de morte e de
falência respiratória em
pacientes hospitalizados
por causa da Covid-19.
Comercializado como
Xeljanz, o medicamento
atualmente é indicado
para o tratamento de artrite reumatoide, artrite
psoriásica e retocolite
ulcerativa.
O estudo desenvolvido
pelo Einstein em parceria com a Pfizer, farma-

GIRO
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cêutica que produz o
tofacitinibe, foi realizado em um grupo de 289
pacientes adultos internados em 15 centros de
tratamento espalhados
por todo o país.
Os resultados demonstraram menor incidência de óbitos ou
falência respiratória por
causa do novo coronavírus entre pacientes que
receberam o fármaco
(18,1%) em comparação aos que receberam
o placebo (29%). A pesquisa observou os participantes pelo período de
28 dias e administrou o
tofacitinibe por via oral.
Considerado padrão-ouro
(randomizado,
duplo-cego e com grupo
controle), o estudo foi

publicado nesta quarta-feira (16) na revista médica The New England
Journal of Medicine, uma
das mais prestigiadas internacionalmente. Ele
foi realizado no Brasil
pela Academic Research Organization (ARO)
do Einstein, em parceria
com a Pfizer global.
ESTÁGIO
O médico e coordenador do estudo, Otavio Berwanger, afirma
que o Tofacitinibe foi
administrado no segundo estágio da evolução
da Covid-19. Ele sucede a manifestação dos
primeiros sintomas e
ocorre quando o sistema
imunológico começa a
produzir uma resposta

inflamatória exacerbada
-é neste ponto em que
órgãos como o pulmão
e os rins são lesionados.
“O sistema imune é
ativado ao entrar em
contato com o vírus. Só
que, em alguns pacientes, essa ativação vai
além da conta. É aí que
a gente tem uma ‘tempestade inflamatória’”,
explica Berwanger. “O
Tofacitinibe age modulando o seu sistema
imunológico para prevenir que você faça essa
tempestade. Se usado no
momento apropriado,
ele evita a lesão do pulmão, mas principalmente a falência respiratória
[quando há necessidade
de ventilação mecânica]
e óbitos”, segue.

MORTES | País tem mais de 493 mil óbitos por Covid

País aplica mais de 1,7 milhão de vacinas
contra Covid em 24 h, a 2ª maior marca
O Brasil aplicou 1.731.662 doses de vacinas contra
Covid-19 nesta quarta-feira (16). Esta é a segunda
maior quantidade de doses aplicadas no período
de 24 horas no país desde o início da campanha
de vacinação, em janeiro deste ano. Segundo
dados das secretarias estaduais de saúde, foram
aplicadas 1.438.035 da 1ª e 293.627 da 2ª dose. Os
maiores números de vacinação em um dia foram
registrados em 23 de abril (1.744.001; 1ª posição) e
em 8 de junho (1.646.495; antes o segundo maior
valor, agora 3ª posição). No total, 58.351.653
pessoas receberam pelo menos uma dose da
vacina contra a Covid no país - 24.136.412 delas já
receberam a segunda dose do imunizante. O total
de doses aplicadas passa de 82 milhões, segundo
dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Combater a pandemia com gabinete
paralelo é gravíssimo, diz Rosa Weber
A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo
Tribunal Federal), afirmou em decisão desta
quarta-feira (16) que a eventual existência
de um gabinete paralelo no governo federal
para gerir o enfrentamento da pandemia da
Covid-19 “constitui fato gravíssimo” que pode
“ter impactado diretamente no modo de
enfrentamento da pandemia”. A afirmação está
na decisão em que manteve a quebra dos sigilos
telefônico e telemático aprovada pela CPI da
Covid no Senado contra Filipe Martins, assessor
internacional da Presidência da República, e de
Carlos Wizard, empresário e aliado do governo de
Jair Bolsonaro. Ele é investigado pela comissão.
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Witzel abandona CPI da Covid após bate-boca
Em depoimento, ex-governador do Rio troca farpas com Flávio Bolsonaro e outros senadores governistas
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em uma sessão tumultuada da CPI da Covid,
o ex-governador do Rio
de Janeiro Wilson Witzel
(PSC) bateu boca com
o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), disse
que não era “porteiro”
para ser intimidado pelo
parlamentar e abandonou a comissão no início
da tarde desta quarta-feira (16). Witzel estava
sendo questionado pelo
senador Eduardo Girão
(Podemos-CE)
sobre
suspeitas de desvio de
dinheiro na compra de
respiradores pela gestão
do ex-governador, quando Witzel pediu ao presidente da CPI, Omar Aziz
(PSD-AM), para deixar o
colegiado.
Aziz disse que o pedido estava amparado por
decisão do STF (Supremo Tribunal Federal),
que garantiu um habeas
corpus a Witzel, e comunicou o encerramento da
sessão. “Não podia deixar
de vir. Respondi a todas
as perguntas. Agora na
medida em que começa
a haver ofensas, na forma de senadores que se
dirigiam a mim de forma
ofensiva, de forma leviana, até mesmo chula, não

poderia continuar dessa
forma. Estou aqui para
ser respeitado e respeitar”, afirmou Witzel em
entrevista após a sessão.
Antes de ir embora,
o ex-juiz protagonizou
momentos tensos de embate com o filho do presidente Jair Bolsonaro.
“Senador, o senhor
pode ficar tranquilo que
eu não sou porteiro. Não
vai me intimidar, não.
Mas, senador Flávio Bolsonaro, vossa excelência
é contumaz ao dar declarações atacando o Poder
Judiciário, especialmente o juiz Flávio Itabaiana”,
afirmou Witzel a Flávio.
Pouco antes o depoente também disse que o
senador era mimado e
mal-educado.
A fala era uma referência ao porteiro do
condomínio em que Jair
Bolsonaro tem residência no Rio, que inicialmente afirmou que os
assassinos da vereadora
Marielle Franco teriam
ido à casa do presidente,
mas que depois mudou a
sua versão.
Witzel também disse que vem recebendo
ameaças de morte em série. Acredita que algumas
delas partem de milicianos do Rio de Janeiro,
apesar de ressaltar que

“miliciano não se declara
miliciano”.
“Senador, a gente recebe sempre ameaças, que
eu deveria estar morto.
Durante o período que eu
tinha a minha segurança
como governador, eu tinha a minha segurança,
me deixava mais tranquilo”, afirmou, para em
seguida ser questionado por Renan Calheiros
(MDB-AL) se as ameaças
partiam de milicianos.
“Miliciano não se declara miliciano. Mas a
minha segurança sempre
observou a aproximação
de veículos. procurando mudar o trajeto, intimidações houve.” Em
diversas ocasiões, o ex-governador afirmou que
houve atuações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que
se caracterizaram como
“intervenções” no estado
e contra ele próprio.
CONVERSA
Witzel chegou a citar
uma conversa com o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que teria pedido ao então governador
que parasse de afirmar
que queria ser presidente
da República.
“Eu cheguei lá, o ministro Moro disse pra mim o
seguinte: ‘Ô Witzel, o che-

Jefferson Rudy / Agência Senado

CONFUSÃO | O ex-governador Wilson Witzel durante depoimento ontem na CPI

fe falou pra você parar de
falar que quer ser presidente. E, se você não parar de falar que quer ser
presidente, infelizmente
a gente não vai poder te
atender em nada, né?’. E
aí o ministro Moro falou
que ia pedir de volta os
delegados, porque estava
sendo uma determinação do governo federal.
Isso é ou não é uma clara
intervenção num estado
da federação?” A cúpula da comissão chegou
a sugerir uma sessão fechada, questionando o

POLÍCIA

Busca por ‘serial killer do DF’ entra no 8º dia
Pelo oitavo dia consecutivo, policiais militares
e civis procuram por Lázaro Barbosa de Sousa,
32, acusado de assassinar
brutalmente uma família no Distrito Federal.
Conhecido como “serial
killer do DF” e dono de
extensa ficha criminal, ele
é descrito pelas autoridades como um psicopata.
Foram
mobilizadas
centenas de agentes de
segurança de Goiás e da
capital do país. Segundos
as autoridades, Sousa é
experiente em se movimentar em uma região
de muitas chácaras e de
mata e, por isso, vem
conseguindo furar o cerco policial. “Ele conhece
muito bem a área”, disse
o secretário de Segurança
Pública de Goiás, Rodney
Miranda. As buscas se
concentram nas cercanias de Edilândia (GO),
povoado no entorno do
DF a pouco menos de 100
km de Brasília.
Helicópteros e cães fa-

Divulgação

PROCURADO | Lázaro Barbosa é acusado de vários crimes

rejadores são usados na
operação e barreiras foram montadas nas rodovias que cortam a região.
As polícias Federal e Rodoviária Federal auxiliam
no trabalho. Miranda disse nesta quarta-feira (16)
que as chances de captura aumentam em razão
do cansaço do fugitivo e
da dificuldade para obter
alimentos.
O governador do DF,
Ibaneis Rocha (MDB),
afirmou que está impressionado com o que chamou de “caçada”. “São

quase 300 homens da
polícia do DF em Goiás
que estão atrás desse
marginal e não conseguem localizá-lo. Espero
que isso aconteça o mais
rápido possível, para que
possamos tranquilizar as
famílias daquela região”,
disse Ibaneis, durante
um compromisso oficial
nesta quarta. Ibaneis afirmou ainda que Sousa faz
“quase como de bobas” as
forças de segurança envolvidas nas buscas.
O foragido nasceu em
Barra do Alto, município

baiano a pouco mais de
500 km de Salvador, onde
registrou sua primeira
passagem pela polícia.
No histórico de crimes
atribuídos a ele, o mais recente ocorreu na semana
passada, ao invadir uma
chácara em Ceilândia,
possivelmente para roubar, segundo apontam as
investigações. Ele é acusado de ter matado um
casal e dois filhos.
Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Vidal, 21, e Carlos Eduardo
Vidal, 15, foram assassinados no local. Os corpos
estavam sob folhas para
que não fossem vistos pelas buscas aéreas. Cleonice Andrade, 43, foi levada
como refém e seu corpo
foi localizado três dias
depois às margens de um
córrego, sem roupas. De
acordo com a polícia, a
vítima foi executada com
tiro na nuca. Desde então, relatos apontam que
ele invadiu outras propriedades.
| FOLHAPRESS

depoente se ele se sentia
inseguro para prestar esclarecimentos naquelas
condições. Witzel afirmou que não se intimidaria, mas que aceitaria
a sessão fechada, apenas
com membros da CPI,
para apresentar alguns
elementos sigilosos de
investigação.
“Então nessa reunião
eu faço questão de apresentar elementos para
iniciar uma investigação
contra pessoas que estão
desvirtuando a atuação
funcional e nós vamos

descobrir quem está
patrocinando investigação contra governador,
quem está patrocinando
essa questão criminosa e
o resultado é um só: 490
mil mortes.” Witzel depois disse em entrevista que apenas aguarda
uma decisão do presidente da CPI para agendar essa sessão fechada.
Disse também que essa
investigação é “séria” e
que apenas a comissão
pode levar adiante “pelas pessoas que estão
envolvidas”.

CRISE ELÉTRICA

Bolsonaro avalia editar MP
do racionamento de energia
O presidente Jair Bolsonaro avalia adiar a
assinatura de uma medida provisória que dá
poderes para um comitê
interministerial interferir na gestão de hidrelétricas e cria as bases para
um eventual racionamento de energia. Para
aliados, próximos a Bolsonaro, a iniciativa pode
gerar desgaste político e
até comprometer a privatização da Eletrobras.
Com a pior seca dos
últimos 91 anos e os reservatórios nos níveis
mais baixos das últimas
décadas, o MME (Ministério das Minas e Energia) prepara uma MP
para pavimentar o caminho de medidas emergenciais que podem ser
necessárias para um cenário de agravamento da
crise hidrológica ainda
no segundo semestre.
Entre as ações, está

um possível “programa
de racionalização compulsória do consumo de
energia elétrica”. O tema
vem sendo discutido nos
últimos dias pelo ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) e
Bolsonaro. Também foi
apresentado em reunião
com outros ministros
nesta terça (15).
APAGÃO
O fornecimento de
energia foi interrompido em 13 das 16 cidades do Amapá na tarde
desta quarta (16), por
nova queda no sistema
de transmissão que conecta o estado ao resto
do país. As causas ainda
estão sendo apuradas.
O desligamento ocorreu
às 16h05, no trecho da
linha de transmissão entre Laranjal do Jari (AP) e
a capital Macapá.
| FOLHAPRESS
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ECONOMIA

BC sobe taxa de juros em
nível pré-pandemia para
tentar conter inflação
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Mais uma vez, Copom eleva Selic em 0,75 ponto e índice
atinge 4,25% ao ano, o maior desde fevereiro de 2020
LARISSA GARCIA
FOLHAPRESS

Para tentar conter a
crescente escalada dos
preços, o Copom (Comitê de Política Monetária)
do Banco Central elevou
novamente nesta quarta-feira (16) a taxa básica de
juros (Selic) em 0,75 ponto percentual, a 4,25%
ao ano, o maior patamar
registrado desde o início
de fevereiro do ano passado, antes da pandemia
de coronavírus, quando
a Selic estava em 4,50%
ao ano. A alta havia sido
sinalizada pela autoridade monetária na reunião
anterior, em maio.
A decisão veio em linha com as expectativas do mercado. Em levantamento feito pela
Bloomberg, todos os
economistas consultados
projetavam a elevação.
Em maio, a inflação
acelerou em 0,83%, pressionada principalmente
pelo encarecimento da

energia elétrica. Esta foi
a maior alta para o mês
desde 1996.
O indicador ficou acima das previsões do mercado de 0,71% e por isso
foi considerada uma surpresa inflacionária. No
acumulado dos 12 meses,
o IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo) alcançou 8,06%,
bem acima do teto da
meta (5,25%).
O controle da inflação
é a principal atribuição
da autoridade monetária. Para isso, o BC define
a meta da taxa básica de
juros. Quando a inflação
está alta, o Copom sobe
os juros com o objetivo
de reduzir o estímulo na
atividade econômica, o
que diminui o consumo e
equilibra os preços. Caso
contrário, o BC pode reduzir juros para estimular a economia.
Economistas já consideram o estouro do
teto da meta no fim de
2021. Segundo o relató-

rio Focus desta semana,
no qual o BC divulga as
projeções do mercado,
mesmo após a alta nos
juros, os economistas
continuaram elevando
as expectativas de inflação para 2021, que estão em 5,82%, 0,57 ponto percentual acima do
máximo permitido pelo
CMN (Conselho Monetário Nacional).
A meta fixada é de
3,75%, com tolerância
1,5 ponto percentual
para cima e para baixo.
Há um mês, a estimativa
do mercado era de 5,15%
para este ano. Quando a
inflação não fica dentro
do intervalo determinado
pelo CMN para o ano, o
presidente do BC precisa
escrever uma carta aberta ao presidente do conselho, que é o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
para explicar os motivos.
PERSPECTIVA
O mercado também
elevou as expectativas

ALTA | Sede do Banco Central, que tem o papel de regular os juros e a inflação no país

para 2022, ano para o
qual o BC considera
que a política monetária atual faça mais efeito. Segundo o Focus, os
economistas
esperam
alta de 3,78% nos preços
no ano. Há quatro semanas, eles apostavam em
3,70%.
Em agosto do ano passado a Selic alcançou o
menor nível da história,
de 2% ao ano, como resposta à crise gerada pela
pandemia de Covid-19. A
taxa permaneceu no patamar até janeiro deste
ano, quando o BC iniciou
o ciclo de alta.
De acordo com a pesquisa, a taxa básica deve
terminar o ano em 6,25%
até o fim de 2021 e se elevar a 6,50% em 2022.

Renda fixa ainda perde para IPCA
Apesar da alta de
0,75 ponto percentual
na Selic, a renda fixa
continua a perder para
a inflação. O juro a
4,25% ao ano, definido
nesta quarta-feira (16)
pelo Copom, é inferior
à projeção de inflação
do mercado. Segundo
o boletim Focus, que
reúne projeções de economistas, o IPCA deve
terminar 2021 a 5,82%.
De acordo com levantamento do buscador de investimentos
Yubb, que considera
a média de rentabilidade dos produtos de

renda fixa no mercado,
apenas debêntures incentivadas (isentas de
Imposto de Renda) e a
poupança antiga superam o aumento de preços projetado.
Isso porque a rentabilidade média destas
debêntures é 6,27% ao
ano e depósitos na poupança até maio de 2012
rendem 6,167780% ao
ano mais TR (taxa referencial), que hoje está
zerada. Já aplicações
após esta data rendem
70% da Selic mais TR,
o equivalente a 2,98%
com a Selic a 4,25%. | FP

PÓS-PANDEMIA

Europa dá a largada para plano bilionário de reconstrução
ANA ESTELA DE SOUSA PINTO
FOLHAPRESS

Com um lançamento
de títulos de dívida histórico, que levantou 20
bilhões de euros (R$ 122
bi) - primeira fatia de um
pacote 39 vezes maior -,
a União Europeia (UE)
deu nesta quarta (16) o
pontapé inicial em seu

programa de recuperação da crise causada pela
Covid-19.
Ursula von der Leyen,
presidente da Comissão
Europeia (Executivo da
UE), foi a Portugal e à Espanha dar pessoalmente
aos governos locais a notícia de que seus projetos
de investimento e reformas foram aprovados.

Na quinta, será a vez de
Grécia e da Dinamarca e,
na sexta, de Luxemburgo.
O esquema é uma vitória política da Comissão, que no ano passado
obteve autorização dos
27 países da UE para fazer o empréstimo conjunto, tendo como base
garantias de seus estados-membros e propos-

tas de novas fontes de
arrecadação. A estratégia
permite que, sob aval
do conjunto de nações,
países mais pobres obtenham crédito a juros
mais baixos, além de verbas a fundo perdido.
A contrapartida desses recursos também
fortalece politicamente
o Executivo europeu: os

planos apresentados precisam cumprir uma série
de condições, entre elas
o de destinar no mínimo
37% do valor recebido
para medidas de combate à mudança climática e
não menos que 20% em
ações de digitalização.
Os países também
precisam patrocinar reformas estruturais re-

comendadas pela Comissão Europeia, adotar
passos práticos para
reduzir
disparidades
de renda e desigualdade de gênero e nenhum
dos programas financiados pelo dinheiro da UE
pode representar risco
sério aos pilares de sustentabilidade do bloco,
como biodiversidade.
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POLÍTICA EXTERIOR

Biden e Putin têm 1º encontro ‘pragmático’
Presidentes dos EUA e da Rússia se reúnem pela primeira vez, em Genebra, e avançam em temas polêmicos
IGOR GIELOW
FOLHAPRESS

Em um encontro que
durou menos do que o
antecipado, os presidentes Joe Biden e Vladimir
Putin concordaram em
discordar sobre temas já
conhecidos, mas estrelaram em Genebra nesta
quarta (16) uma cúpula
descrita por ambos como
“construtiva e pragmática”. Parece pouco, e talvez
seja. Mas se o temor na
Europa era de que houvesse uma invasão russa
da Ucrânia em abril, com
ameaças de todo tipo de
lado a lado, é possível ver
na primeira reunião Biden-Putin algum avanço.
Fosse boxe o esporte
em questão, o resultado da reunião de cerca
de três horas e meia, até
cinco horas no plano da
Casa Branca, seria um
empate técnico ou uma
apertada vitória por pontos para o russo.
Os motivos são dois dos
temas espinhosos discutidos, a supracitada Ucrânia e os ataques cibernéticos.
Tanto Putin quanto
Biden reafirmaram suas
posições sobre o país de
Volodimir Zelenski, com
o americano sendo enfático na sua entrevista
coletiva acerca do que já
havia dito: os EUA defendem a soberania ucrania-

na, violada por rebeldes
pró-Rússia que ocupam
seu leste apoiados pelo
Kremlin desde 2014.
Já o russo lembrou sua
visão, segundo a qual o
Ocidente apoiou um “golpe sangrento” contra seu
aliado Viktor Ianukovitch,
então presidente ucraniano, o que o levou a anexar
a Crimeia e a fomentar a
guerra civil na região do
Donbass.
Mas ambos falaram a
mesma língua ao citar
soluções para o problema: que elas sejam baseadas nos Acordos de
Minsk. Costurados em

Líderes se reuniram
por cerca de 3 horas e
meia, menos tempo
do que o esperado
2014 e 2015, eles preveem
a devolução do controle
do leste para Kiev, mas
mantendo um grau de
autonomia que é inaceitável para a elite política
ucraniana.
Com a recente troca
pouco amistosa de palavras entre Biden e Zelenski, que quer acelerar uma
hoje inviável entrada da
Ucrânia na Otan (aliança
militar ocidental), o cheiro de queimado deve ter
sido sentido em Kiev.

Já no tema dos ataques
cibernéticos, que são
atribuídos aos russos nas
eleições de 2016 e 2020,
mas também nas ações
contra órgãos governamentais americanos no
ano passado, Biden foi
ambíguo.
Disse que “Putin sabe
como nós iremos agir”
se houver novos ataques.
Já o russo simplesmente negou quaisquer responsabilidades. E ambos
concordaram em iniciar
conversas para estabelecer padrões de segurança
e reação contra ameaças
futuras.
Tal parceria não parece
exatamente uma grande ameaça ao Kremlin,
depois de anos sendo
acusado de vandalismo
virtual, ainda que Biden
tenha mantido seu discurso usual de que “as
consequências serão devastadoras para a Rússia”
se houver algum novo
episódio.
Nada sobre o passado,
mas também não foi a
repetição da genuflexão
de Donald Trump em
seu encontro com Putin
em 2018, quando o republicano apenas aceitou
a versão do russo de que
ele não patrocinava nada
errado no campo virtual.
Aí entra a definição de
pragmatismo usada pelos
dois líderes. O americano insistiu que “direitos

MÃOS DADAS | Os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden se cumprimentam ontem

humanos sempre estarão
sobre a mesa, isso é o que
somos”, citando especificamente o caso do líder
opositor russo preso Alexei Navalni.
‘AQUELE SENHOR’
Putin, questionado por
repórteres, chamou o adversário apenas de “aquele senhor” e disse que ele
está pagando por ações
deliberadas de desafio às
leis russas.
Ato contínuo, delineou
exatamente o que se esperava dele: desenhar
como o Kremlin vê o

apoio dos EUA a grupos
opositores, agora quase
todos classificados como
agentes estrangeiros e
sujeitos a leis mais duras,
como uma forma de interferência externa.
Mais, os comparou aos
vândalos de extrema-direita que atacaram o
Capitólio em nome de
Trump no dia 6 de janeiro. “Eu repito o que disse
a ele: tais comparações
são ridículas”, respondeu
Biden.
Todas são falas firmes.
O americano disse que
insistiu na liberdade de

imprensa e nos direitos
humanos, enquanto Putin voltou ao tema de que
apenas reage a provocações externas. Essa “ocidentefobia” hise encaixa
à perfeição na campanha
repressiva em curso na
Rússia.
E o russo ainda tinha
o ás da resposta pronta. “Quem é o assassino?
Guantánamo segue aberta”, disse, juntando a acusação feita a si por Biden
e a notória prisão americana em Cuba, onde a lei
não alcança os presos, na
mesma frase.

CORONAVÍRUS

CONFLITO

China responde a apoio do G7 a Taiwan
com maior incursão aérea até aqui
Em retaliação ao comunicado do G7, no
qual o grupo que reúne
sete das principais economias mundiais defendeu Taiwan, o governo da China realizou a
maior incursão de aviões
militares contra o espaço aéreo da ilha em sua
história. “Nós nunca iremos tolerar tentativas de
buscar a independência
ou a intervenção temerária na questão de Taiwan por forças estrangeiras, então precisamos
dar uma resposta forte
a esses atos de conluio”,
disse Ma Xiaoguang,
porta-voz do Escritório
de Assuntos de Taiwan
em Pequim.
Os chineses enviaram
na terça (15) 28 aviões
até a Adiz (sigla inglesa
para Zona de Identifica-

Reprodução TV

ção de Defesa Aérea) de
Taiwan, obrigando o envio de caças para interceptação.
Estiveram
envolvidos na operação 14 caças J-16, 6 caças J-11 e 4
bombardeiros com capacidade nuclear H-6K,
além de aeronaves de vigilância. É uma escalada:
desde o começo do ano
os recordes desse tipo
de ação, que visa testar
a rapidez de reação do
adversário, foram batidos. Em março, foram 20
aviões. Em abril, 25.
No domingo (13), o
clube dos países ricos
composto por EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e
Japão havia divulgado
um comunicado com
diversas condenações a
posições da China, in-

clusive pedindo paz e estabilidade com Taiwan.
O tom foi estimulado
por Joe Biden, presidente americano que está
em uma turnê europeia
e tem em Pequim seu
maior rival estratégico
declarado. Em sua primeira etapa, ele conseguiu pontos agregando
aliados que haviam sido
afastados pelo antecessor, Donald Trump, e
obtendo gestos contra a
China.
A China, por meio de
sua embaixada em Londres, já havia chamado
o documento do G7 de
“difamatório”. E afirmou que a inclusão do
país em comunicado
da Otan, a aliança militar ocidental, era uma
ameaça despropositada.
| FOLHAPRESS

França põe fim a toque de recolher e
obrigatoriedade do uso de máscaras
O premiê da França,
Jean Castex, anunciou
nesta quarta-feira (16)
que o uso de máscaras
de proteção contra o coronavírus não será mais
obrigatório no país em
espaços ao ar livre a partir desta quinta-feira (17).
O item continuará sendo
exigido, no entanto, em
ambientes com muita
gente, como estádios.
O toque de recolher a
partir das 23h, instituído
no final do ano passado
e planejado para durar
até o final de junho, será
suspenso no próximo
domingo (27). Segundo Castex, as decisões
foram tomadas porque
a situação sanitária da
França melhorou mais
rapidamente do que as
autoridades estavam antecipando.
Depois que restauran-

tes, bares e cafés foram
autorizados na semana passada a reabrir em
ambientes fechados pela
primeira vez em sete meses, o premiê disse que a
vida na França estava finalmente começando a
voltar ao normal.
“Estamos no caminho
certo. Vamos permanecer responsáveis, unidos
e mobilizados”, escreveu
ele em uma rede social,
após uma reunião de
gabinete em que a suspensão das medidas foi
determinada.
De acordo com dados
da Universidade Johns
Hopkins, o país registrou 3.243 novos casos de
Covid-19 nas últimas 24
horas. É o número mais
baixo desde agosto e representa uma queda de
mais de 97% em relação
ao pico registrado em

abril deste ano, quando
foram confirmados quase 118 mil casos em um
dia. A média móvel de
casos, que chegou a mais
de 56 mil em novembro
do ano passado e, há
dois meses, estava na faixa dos 45 mil, agora não
passa de 4.000. Segundo
especialistas em saúde
da França, pode-se dizer que a pandemia está
controlada quando essa
taxa é inferior a 5.000 casos diários.
Considerando a incidência proporcional ao
tamanho da população,
a França registra 52,22
novos casos diários por
milhão de habitantes.
Para comparação, a taxa
do Brasil é de 333,41,
a maior entre os cinco
países com os maiores
números absolutos de
infecções.
| FOLHAPRESS
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MERCADO

Livrarias inovam
nas táticas para
brigar com gigantes

Unsplash/Divulgação

Participação das lojas físicas no faturamento das
editoras caiu 32% enquanto a das virtuais subiu 84%
RENAN MARRA
FOLHAPRESS

A pandemia forçou as
livrarias de rua a travar
um embate contra gigantes que dominam as
vendas online. Para sobreviver, as pequenas lojas tiveram de correr para
digitalizar acervos e descobrir como humanizar o
ambiente virtual.
O mercado editorial registrou redução de 13%
no faturamento em 2020
em comparação com o
ano anterior, segundo
pesquisa, divulgada em
maio, feita pela Nielsen
em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e o
Sindicato Nacional dos
Editores de Livros.
O estudo também
aponta que, com o impacto da covid, a participação
das livrarias físicas no faturamento das editoras

caiu 32%, enquanto a de
lojas virtuais subiu 84%.
Em alguns casos, as
adaptações não foram
suficientes para salvar o
negócio. Esta é a maior
crise que a Blooks Livraria enfrenta em dez anos
de existência, de acordo
com a proprietária, Elisa
Ventura.
A rede carioca fechará
sua última loja na capital
paulista no fim deste mês
com o encerramento da
operação no shopping
Frei Caneca, na região
central. Em abril, a Blooks
se despediu do espaço
que ocupava no cinema
Reserva Cultural, na avenida Paulista.
No ano passado, a empresa conseguiu isenção
do aluguel do shopping
durante alguns meses e
abriu uma campanha de
financiamento coletivo,
que arrecadou R$ 95 mil.

A orientação da Unesco é
de uma livraria para cada 20 mil
habitantes
BERNARDO GURBANOV
presidente da ANL

No período, digitalizou
parte do acervo e criou
a seção Pérolas Blooks,
que inclui títulos raros e
edições já esgotadas. Mas
o faturamento diminuiu
para menos da metade do
período pré-pandemia nos meses mais duros, a
receita quase zerou.
A livraria de rua Mandarina também precisou
criar uma campanha de
doação para tentar driblar
a crise. As sócias Daniela
Amendola, 53, e Roberta
Paixão, 50, não informam
o valor arrecadado, mas
afirmam que a mobilização foi fundamental para
a sobrevivência do negócio inaugurado em agosto de 2019 em Pinheiros,
zona oeste de São Paulo.
A Mandarina investiu
em um site e organizou
cursos online pagos. Os
temas incluíram literatura
russa, filosofia, geopolítica no Oriente Médio, mitologia grega e astrologia.
“Chegamos a ter mais
de 20 alunos por aula.
Fechamos o ciclo, mas
devemos retomar os cursos”, diz Daniela.
Uma das iniciativas
para atrair consumidores
é a venda de livros autografados de forma personalizada e sem custo extra. A livraria leva as obras
até o autor e arca com as

FÔLEGO | Faturamento do varejo do livro no acumulado até abril é 22% superior a 2020

despesas do transporte.
A estratégia foi adotada
para substituir as noites
de autógrafos, quando
eram comercializados em
média 40 livros.
A Livraria da Tarde,
também localizada em Pinheiros, buscou influenciadores digitais do mercado de livros para lutar
contra a concorrência. “O
investimento no site não
chegou a R$ 10 mil. Mas
tive de contratar um profissional que faz a integração da loja física com
a virtual”, afirma Monica
Carvalho, 48, fundadora.
A livraria tem parcerias
com clubes de leituras e
promove gratuitamente
encontros online mensais para discutir obras.
Na lista dos dez livros
mais vendidos, metade
está relacionada aos títulos debatidos nos clubes,
diz Monica.
Inaugurada pouco antes da pandemia, a livraria tem registrado faturamento 20% aquém do
projetado.

Segundo
Bernardo
Gurbanov, 68, presidente da ANL (Associação
Nacional de Livrarias),
pequenas empresas aumentam a chance de sobrevivência se trabalharem focadas em nichos
e oferecerem serviços
complementares.
Argentino,
Bernardo é dono da Livraria
Letraviva, em São Paulo, que tem estoque de
aproximadamente
15
mil obras, a maioria em
espanhol, e firmou uma
parceria com uma escola
de idiomas.
Ele considera que há
mercado para ser explorado no setor. A ANL estima que existam 2.300
livrarias no país, considerando estabelecimentos com mais de 50% do
faturamento das vendas
com livros.
“Temos de multiplicar
esse número por cinco
ou seis para alcançar a
orientação da Unesco de
uma livraria para cada 20
mil habitantes”, diz ele,

que aponta uma recuperação do setor nos últimos meses.
Pesquisa da ANL divulgada no começo do mês
mostra que o faturamento do varejo do livro no
acumulado deste ano até
abril é 22% superior ao
mesmo período de 2020.
Enquanto alguns fechavam as portas na
pandemia, três amigos
decidiram começar um
novo negócio com a
inauguração da Alecrim,
no Rio de Janeiro. A livraria prioriza produções latino-americanas.
Já a Gato sem Rabo,
inaugurada no fim de
maio na Vila Buarque,
região central de São
Paulo, trabalha apenas
com obras escritas por
mulheres. A livraria conta com acervo de 4.200
exemplares. “Temos o
objetivo de trazer visibilidade para histórias
contadas por mulheres,
que durante muito tempo ficaram invisíveis”, diz
a sócia Johanna Stein, 30.

TEATRO

Grupo ‘Vem Ser’ agita a bandeira da inclusão
DA REDAÇÃO
VALINHOS

Há 27 anos, nascia na
Apae Valinhos (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) um grupo irreverente, cheio de
criatividade: o Grupo de
Teatro Vem Ser, que no
dia 15 de junho festejou
com a diretoria a data e
a trajetória de sucesso,
através de uma live, conduzida pela pedagoga
Ana Paula Tieko.
A proposta da atividade de teatro Vem Ser
na Apae/Valinhos como
recurso pedagógico, terapêutico e artístico para

adolescentes, adultos e
idosos consiste em construir, elaborar, ensaiar
histórias a partir da realidade dos integrantes ou
a partir de temas solicitados ou sugestionados,
com pesquisa concreta,
para a encenação. As
apresentações das peças
ocorrem em locais diversos como escolas, empresas, universidades, casas
de repouso e também em
eventos diversos como
congressos, seminários e
comunidades de bairro.
“O teatro oferece, para
o grupo, a possibilidade de ampliar ainda
mais o horizonte de co-

Divulgação

UMA PEÇA | Eles são irreverentes e cheios de criatividade

nhecimento, melhora a
autoimagem, além de
torná-los mais críticos e
abertos ao mundo que os
cerca”, destaca a pedago-

ga Ana Paula Tieko. “Nesta pandemia não paramos: as ações apenas
aconteceram de maneira diferente. Através das

redes sociais, informatizados tiveram a oportunidade de ter contato
com pessoas da cidade
de Valinhos, de outros estados e até fora do Brasil,
puderam aprender muito e acrescentaram bastante na vida de outras
pessoas, protegidos em
casa, mas com a mesma
intensidade de cumprir
com a nossa meta, que
é Incluir e Ser Incluído”,
acrescenta.
Muito mais que a arte, a
trupe teatral também esclarece sobre a deficiência, as possibilidades e as
condições dos deficientes
intelectuais atuarem e se

desenvolverem, quando
as oportunidades acontecem. “Já realizamos,
dentro deste contexto de
trabalho, o projeto denominado ‘O deficiente leva
arte, cultura, música e
lazer ao paciente no hospital’, onde muitas vezes
as ações foram concretizadas no Hospital Santa
Casa de Valinhos”, conta
Ana Paula Tieko. “São 27
anos de muita batalha, de
conquista, de perda, de
tropeços, mas nunca perdendo a vontade de viver
e ver concretizar a verdadeira inclusão social através das artes cênicas!”,
conclui a pedagoga.

CULTURA

Horóscopo

Quinta, 17 de Junho de 2021

oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Muitos são os detalhes
que precisam ser coordenados e vale a pena
você se debruçar sobre esses, porque
neste momento sua alma é a única
capaz de os perceber e administrar
devidamente. É trabalhoso, mas
necessário.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Há crises que são
reais, porque implicam
mudanças substanciais
que ainda não há como efetuar. Porém,
há outras crises que são inflacionadas
pelo comportamento dramático das
pessoas envolvidas. Tome distância
dessas.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
A ajuda que você
oferecer nem sempre
resultará na ajuda que você receberá.
E há momentos, como agora, em que
se torna necessário fazer algumas
cobranças, mesmo que o resultado
dessas seja decepcionante. Ajustes.

TOURO | 21/4 a 20/5
Faça a sua vontade
o quanto antes, mas
cuide para não atropelar
ninguém nesse movimento. Se fazer
a sua vontade significa eclipsar a
presença de outrem, então seria
melhor você rever a natureza de suas
vontades.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Ninguém mais, a não ser
você, poderá dar conta
do que acontece agora.
Isso pode soar meio distorcido a você,
que preferiria poder dividir tarefas e
responsabilidades, mas isso terá de
esperar. Agora é mãos à obra.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Assuma o controle do
que acontece, justamente porque a primeira reação de sua
alma é fugir, dada a complexidade do
cenário. Respire fundo, você vai dar
conta, evite exagerar na ansiedade.
Está tudo certo.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
De um jeito ou de outro,
pelas boas ou pelas más,
é preciso fazer mudanças importantes, porque o mundo não
é mais o mesmo e seria tolice tentar
repetir o que deu certo outrora, e
garantir os mesmos resultados.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Meça o impacto de suas
palavras antes de as
proferir, porque depois
de ditas, as palavras não podem mais
ser recolhidas. Este é um momento
delicado que requer essa contenção,
apesar de não ser muito fácil.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Cuide para não pretender
ter resultados imediatos
em torno de algo que
precisa de amadurecimento, e de
muito tempo para se consolidar. Este
é um momento em que as mudanças
precisam ser feitas com tempo, com
muito tempo.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Sentir mais do que
se pode expressar ou
entender deixa a alma
meio congestionada, sem saber se
está tudo certo ou se há algo muito
errado em andamento. Pegue isso
com leveza, porque não é nem uma
coisa nem a outra.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Cultive relacionamentos
de amizade, porque sem
esses sua visão de mundo será sempre parcial. As verdadeiras amizades
servem para aparar os exageros e
incentivar os comportamentos que
trazem resultados benéficos

PEIXES | 20/2 a 20/3
Cuide de seus relacionamentos, inclusive e,
principalmente, daqueles
que andam cheios de pontas soltas,
de situações mal explicadas e de
conflitos que deixaram as coisas em
suspense. Só assim para desempacar.

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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‘DELIVRO’

Iniciativa de cidade
da Baixada leva os
livros até os leitores

TV Tudo
Vacinas

Durante a pandemia, população conta com delivery
gratuito de empréstimo de títulos da biblioteca
Divulgação

DA REDAÇÃO		
AMERICANA

Uma iniciativa da prefeitura de Queimados,
cidade com cerca de 150
mil habitantes localizada
na Baixada Fluminense,
tem despertado a atenção de outros entes públicos, ao mostrar que é
possível fomentar a cultura e as artes a um custo
praticamente irrisório.
É o projeto Zé Delivro, lançado no início de
maio de 2021 pela Secretaria de Cultura e Turismo de Queimados (RJ),
com a proposta de atender a cidade levando cultura e lazer para leitores
que estão impedidos de
usar a biblioteca pública
durante a pandemia de
covid-19.
A iniciativa atende todos os protocolos sanitários vigentes, desde a higienização e quarentena
de 14 dias dos livros entre
os leitores, até a entrega e
recebimento. Para usar o
serviço, o leitor entra no
Instagram da Secretaria
de Cultura e Turismo de
Queimados (@semucturqueimados) ou na rede
social do Biblioteca de
Parque Padre de Sá (@

Já no Globoplay, está
disponível “A Corrida das
Vacinas”, em uma produção do repórter Álvaro Pereira Júnior.
A série mostra, no Brasil
e no mundo, bastidores
inéditos dos desafios científicos e da guerra política,
envolvendo a maior esperança que temos para acabar com a pandemia.

Faixa das sete

Camila Queiroz, Mateus Solano e Mariana Santos estão no elenco de “Pega Pega”, de Claudia Souto, a próxima reprise das sete da noite na Globo.
É a substituta de “Salve-se Quem Puder”. Com estreia
prevista para julho.
Estevam Avellar

Muito estranho

CRIATIVO | Projeto mostra que a prefeitura pode ser ágil

bibliotecapadresa), escolhe o livro na relação
da biblioteca, entra pelo
aplicativo Whatsapp, envia uma mensagem para
21 97517-0095, faz o cadastro, combina a entrega do livro e aguarda
o livro em casa no prazo
máximo de 15 dias, dependendo do fluxo de
pedidos.
O projeto foi concebido durante o Fliba (Festival de Literatura da
Baixada), que aconteceu
em Queimados entre os
meses de março e abril,
realizado pela Lei Aldir
Blanc em parceria a Secretaria de Cultura e Turismo de Queimados.

“O Zé Delivros, acaba
facilitando e promovendo esse encontro com
os leitores que estão impedidos de sair de casa”,
ressalta Romulo Sales,
secretário de Cultura e
Turismo de Queimados.
“É uma construção coletiva, resultado do Fliba
e medida de solução da
não abertura fisicamente
da biblioteca por conta
da pandemia. Resolvemos entregar os livros
nas casas”, acrescenta
Daiane Brasil, idealizadora do projeto Zé Delivros. A iniciativa deu tão
certo que a cidade está
sendo sondada por outras prefeituras.

A Globo deve saber o
que faz, mas neste episódio do Luciano Huck, tudo
bem a entrevista para o
Pedro Bial.
Só que fazer do programa um anúncio oficial,
não é o desejado ou o mais
correto.

Não é por nada

Mas o mínimo que se esperava era um comunicado
oficial, a exemplo de tantos
de várias outras situações.
Desta vez, sabe-se por que
razão, não foi assim.
Dizer que o Luciano renovou contrato e vai fazer
o domingo, não é por nada
não, foi informado há meses por aqui. O que se esperava agora era a palavra
oficial da Globo, com aspas do Luciano, do Fausto
e outros envolvidos. Por
que não?

E teve essa...

Na semana passada, enquanto preparava um link
para entrar no “Bom Dia
São Paulo”, uma equipe da
Globo foi surpreendida por
ladrões.
Levaram tudo de todos:
celulares, dinheiro, documentos..., e até o carro da
emissora. Felizmente, sem
machucar ninguém.

... Mas olha a
bobeada

A gatunagem, em fuga,
não percebeu que havia
várias câmeras ligadas
dentro do veículo de reportagem roubado, incluindo
uma externa, para registrar
o trânsito.
Assim, o departamento de Jornalismo em SP
pode acompanhar em
tempo real todo o trajeto
dos criminosos até uma
favela, conseguiu fazer as
imagens deles e entregou
tudo para a polícia. Foram
todos presos.

Elenco de Pega Pega

Recusa

Ainda sobre esse caso
de polícia, houve quem
defendesse a ideia de colocar tudo no ar naquele
momento. Mas a direção
vetou, para preservar os
seus profissionais.

Gravando

O reality show “Ilha Record”, da Sabrina Sato,
entrou na quarta semana
de gravações em uma área
particular em Paraty, no
Rio de Janeiro. A equipe
está muito satisfeita com
os resultados obtidos.
O programa tem estreia
prevista para julho e reúne
13 celebridades, entre elas,
Pyong Lee, Lucas Selfie,
Valesca Popozuda, Any
Borges e Nadja Pessoa.

Bate – Rebate
· “Paternidade” é o tema
do “Bem Juntinhos”, nesta
quinta-feira, às 21h30 no
GNT...
· O programa de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert
contará com a participação
de José Loreto e do jornalista Manoel Soares.
· Não será surpresa se a
Record colocar a nova temporada do “Canta Comigo
Teen” imediatamente após
o “Canta Comigo” adulto, no programa “Hora do
Faro”...
· ... Está em estudos.
· No “Te Devo Essa! Brasil” deste sábado, no SBT,
Maiara, Maraísa e Marília
Mendonça vão surpreender

sua assessora de imprensa,
Silvia Colmenero, com uma
reforma de sua casa.
· A propósito de SBT, não
devem se limitar à saída de
Neila Medeiros as mudanças no seu jornalismo de
Brasília...
· ... Parece que vem mais
coisa por aí.
· No começo do mês que
vem, Homero Salles e família, incluindo papagaio
e cachorro, voltam de vez
para o Brasil...
· ... Foram 8 anos fora,
entre Estados Unidos e
Portugal.
· No próximo sábado,
a partir das 20 horas, em
Campina Grande, na Paraíba, vai rolar a festa de
São João de Wesley Safadão, com transmissão pelo
YouTube...
· ... Safadão contará com
Alceu Valença, Israel e Rodolffo, Taty Girl, Tirullipa e
a campeã do BBB Juliette
Freire.

C´est fini
Leonardo Miggiorin volta
ao teatro presencial com “A
Bicicleta de Papel” no Sérgio Cardoso, em São Paulo,
no próximo dia 26. Sessões
aos sábados e domingos.
Miggiorin também está
dirigindo seu primeiro documentário remoto sobre
“Diversidade nos Grupos”.
Aborda racismo estrutural,
preconceito, discriminação,
lugar de fala, representatividade, entre outros temas.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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DOCUMENTÁRIO

EMPATE

Daniel Fuzato grava
entrevista para filme

Tricolor segue sem
vencer no Brasileirão
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Revelação da Escola de Goleiros, em Americana, jogador fala sobre projeto
Divulgação

FILMAGEM | Jogador da Roma, Daniel Fuzato contou histórias e falou sobre a importância da Escola de Goleiros
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Revelação da Escola de
Goleiros, de Americana,
Daniel Fuzato foi o entrevistado para documentário sobre a história da
primeira escola de goleiros
do Brasil, contada através
da trajetória de sonhos e
conquistas do jovem goleiro, que hoje defende as
cores da Roma, da Itália.
De férias no Brasil, Fuzato
aproveitou para fechar sua
participação no filme.
As gravações do documentário tiveram início
em janeiro de 2020, mas
devido à pandemia, fo-

ram interrompidas. O
lançamento que estava
previsto para outubro do
ano passado. A produção
do filme confirmou também a nova data de lançamento do documentário,
26 de abril de 2022, data
em que se comemora o
Dia do Goleiro.
“A ideia é promover uma
noite de comemoração de
um projeto que atende
muitos jovens com esporte e a formação de cidadãos que buscam ser a
cada dia melhores para si
e para o meio em que vivem. E claro, a valorização
de cada um que ajudou a
chegar nesse momento”,

11
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17
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Ceará
Santos
Internacional
Juventude
São Paulo
Chapecoense
Cuiabá
Sport Recife
Grêmio
América-MG

PG
9
9
9

J
3
3
4

V
3
3
3

GP
8
5
4

SG
6
5
2

7
6
6
5
5
4
4

4
2
2
4
3
3
3

2
2
2
1
1
1
1

3
3
3
8
3
6
4

1
3
3
2
1
2
1

4
4
4
2
2
2
1
1
0
0

3
3
4
3
4
4
2
3
2
3

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

4
3
4
2
1
2
2
2
2
0

-1
-1
-4
-3
-3
-5
-1
-2
-2
-4

• 3ª RODADA
Ontem (16/06)
19h – Internacional 0 x 1 Atlético-MG
19h – São Paulo 1 x 1 Chapecoense
20h30 – Corinthians x Bragantino*
21h30 – Palmeiras x Juventude*
*Jogos não ﬁnalizados até o fechamento desta edição

Hoje (17/06)
16h – América-MG x Cuiabá
16h – Ceará x Bahia
19h – Sport x Grêmio
19h – Atlético-GO x Fortaleza
19h – Fluminense x Santos

disse o jornalista Alex Ferreira, roteirista e idealizador do filme.
Fuzato comentou que
visitar o projeto é sempre
um momento importante. “Sempre gostoso estar
aqui com a criançada, me
traz muitas memórias na
cabeça, é sempre importante voltar onde comecei
e valorizar o que conquistei até aqui.
O goleiro comentou
também sobre a importância do filme para divulgar o projeto. “Independente de estar ou não no
filme, o mais importante
é mostrar o projeto que
forma profissionais para o

futebol, forma pessoas do
bem e pessoas de caráter.
Pelo tamanho do sonho do
Vander, tenho certeza que
o filme vai ajudar alcançar
novos patamares em um
projeto que não começou
ontem e a tendencia é só
crescer e trazer mais crianças para o projeto”, disse.
O filme tem o patrocínio das empresas Papirus
e Supermercados São Vicente, o apoio: Indústrias
Najar, Sanfarma e MBM
Logística. A realização do
Programa de Ação Cultural (PROAC) e iTV Vídeo e
Comunicação. A produção
executiva é das 3marias
Produtora Cultural.

VENDA DE JOGADORES

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
Clubes
01 Fortaleza
02 Athletico-PR
03 Atlético-MG
04 Corinthians
05 Atlético-GO
06 Flamengo
07 Bragantino
08 Fluminense
09 Bahia
10 Palmeiras
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Uma expulsão bastante
contestada pelos tricolores aos 37 minutos do primeiro tempo modificou
a estratégia de Crespo no
duelo com a Chapecoense e acabou custando
aquela que poderia ser a
primeira vitória do São
Paulo na edição 2021 do
Campeonato Brasileiro.
Nesta quarta-feira (16),
no Morumbi, as duas
equipes empataram por
1 a 1, pela quarta rodada.
Até o volante Rodrigo
Nestor levar um cartão
vermelho, por acertar
com o pé o rosto do também volante Léo Gomes,
os donos casa dominavam a partida e venciam
por 1 a 0, gol de Eder –foi
o primeiro do time tricolor na competição.
O lance que deixou os
donos da casa com um a
menos foi revisado pelo
VAR (árbitro de vídeo),
mas ainda deixou bastante irritados os jogadores.

Para eles, Nestor fez um
movimento normal na
disputa da bola.
Como consequência
de ter de atuar com dez
atletas, Crespo acabou
recuando sua equipe, na
tentativa de segurar a vitória, depois de duas derrotas e um empate nas
três primeiras rodadas do
Nacional.
Foi assim que a Chapecoense passou a ficar
mais com a bola até chegar ao gol de empate, aos
24 da etapa final, com o
atacante Kaio.
Com apenas dois pontos conquistados em
quatro partidas, o time
são-paulino tem seu momento mais delicado sob
o comando do argentino
Hernán Crespo.
Campeão
paulista
com o clube, título que
encerrou uma fila de
quase nove anos sem taças, o treinador viu seus
comandados vencerem
apenas um jogo dos últimos seis disputados pelo
São Paulo.
Rubens Chiri/saopaulofc.net

BAIXA | Expulsão de Nestor irritou os são-paulinos

CONTRATAÇÕES

Verdão é condenado Santos aposta em
a pagar sindicato
vitrine para reforços
O Palmeiras foi condenado a pagar R$ 665 mil
à Federação das Associações de Atletas Profissionais (Faap). O valor é referente às vendas de Vitão,
Arthur Cabral, Mendieta,
Tchê Tchê, Daniel Fuzato
e Fernando.
Vitão e Fernando foram
vendidos ao Shakhtar,
da Ucrânia, entre 2018 e
2019; Arthur Cabral foi
para o Basel, da Suíça, no
ano passado; Mendieta
se transferiu para o Olimpia, do Paraguai, em 2016;
Danilo Fuzato acabou na
Roma, da Itália em 2018; e
Tchê Tchê no Dinamo de
Kiev, também da Ucrânia,
no mesmo ano.
A Faap é uma espécie
de sindicato de atletas
que, como entidade de

assistência social aos
jogadores, tinha por lei
direito a percentuais de
salários e transferências.
Porém, a cobrança foi
derrubada por uma lei
que entrou em vigor no
começo deste ano. A partir daí, a entidade foi à
Justiça cobrar os valores
dos clubes brasileiros.
A sentença foi publicada nesta semana pelo juiz
André Augusto Salvador
Bezerra, da 42ª Vara Cível
de São Paulo. Ele ressalta
que a cobrança precisa
ser em dólar, corrigida
monetariamente desde a
data das transações, com
acréscimo de juros e honorários. Dessa forma, o
valor pago pelo Palmeiras
deve ser bem maior.
| FOLHAPRESS

A diretoria do Santos
tem apostado no clube como vitrine para se
aproximar dos empresários no mercado. Com
a ideia de economizar
o máximo possível em
sua busca por reforços,
o time alvinegro usa da
visibilidade que a equipe oferece para atrair os
agentes e seus jogadores.
Assim foi com o zagueiro Danilo Boza, o
lateral esquerdo Moraes
e atacante Marcos Guilherme, negociados por
empréstimo e sem grandes custos Santos.
O meia-atacante Vinicius Zanocelo também
chegou assim e ainda
com taxa de vitrine -se
for vendido a serviço do

clube, renderá uma porcentagem do negócio
ao Santos. Há expectativa de que ele fique já à
disposição de Fernando
Diniz no duelo com o
Fluminense às 19h desta quinta-feira (17), no
Maracanã.
Outro que poderá estrear é Camacho,
que chegou à Baixada
Santista como oportunidade de mercado. O
ex-Corinthians viu com
bons olhos a oportunidade de atuar pelo Santos e facilitou o processo
para o clube. Ele aceitou
o mesmo salário que recebia no time da capital,
e não houve comissão
aos empresários.
| FOLHAPRESS
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COPA AMÉRICA

Brasil quer segurar invencibilidade
Seleção enfrentará o Peru pela 5ª vez em dois anos; venceu todos os jogos em competições e perdeu amistoso
Lucas Figueiredo/CBF

GRANJA COMARY | Brasil fez nesta quarta-feira último treino antes do jogo contra o Peru

NOVA VITÓRIA

Itália é a 1ª seleção a se
classificar na Eurocopa
AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

Manuel Locatelli marcou dois gols pela primeira vez em sua carreira
nesta quarta-feira (16),
quando a Itália derrotou
a Suíça por 3 a 0 no estádio Olímpico e se tornou a
primeira seleção a se classificar para as oitavas de
final da Eurocopa.
O meio-campista Locatelli, de 23 anos, abriu o
placar ao completar jogada de Domenico Berardi

pela direita, antes de chutar no canto inferior da
entrada da área no início
do segundo tempo para
ampliar.
Ciro Immobile marcou
o terceiro gol no final
para garantir a segunda
vitória consecutiva por 3
a 0 da Itália no torneio,
o que amplia sua invencibilidade para 29 jogos,
sendo que os últimos 10
foram vitórias nas quais
marcou 31 gols e não sofreu nenhum.
A Itália lidera o Grupo

UEFA

A seleção brasileira entra
em campo nesta quinta-feira (17), contra o Peru, às
21h, no estádio Nilton Santos, pela segunda rodada
da fase de grupos da Copa
América – SBT e Fox Sports
transmitem a partida.
O duelo no Rio de Janeiro será o quinto diante dos
peruanos em um intervalo de apenas dois anos.
Sob o comando de Tite,
o Brasil venceu todos os
compromissos por competições e perdeu apenas
um amistoso.
Os primeiros dois encontros dessa sequência
aconteceram na Copa
América de 2019. Pela
fase de grupos, os brasileiros golearam por 5 a 0,
em São Paulo. Na decisão
do torneio, disputada no

Maracanã, vitória por 3 a 1
que confirmou a conquista do título.
A única derrota da seleção de Tite para o Peru no
período foi em amistoso
realizado em setembro daquele ano. O time comandado por Ricardo Gareca
bateu o Brasil por 1 a 0, nos
Estados Unidos.
4A2
Recentemente, em confronto pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a
equipe nacional foi a Lima
enfrentar os donos da casa
e saiu da capital peruana
com um triunfo por 4 a 2
e três pontos importantes
para a caminhada na classificação ao Mundial.
Com seis vitórias em seis
partidas, a seleção brasileira lidera as Eliminatórias
com 18 pontos, seis à frente da segunda colocada, a

Argentina. O Peru é apenas
o lanterna, com quatro
pontos conquistados. Nesta quinta, faz sua estreia
na Copa América. O Brasil
iniciou sua campanha no
torneio com uma vitória
por 3 a 0 sobre a Venezuela.
Apesar do momento de
instabilidade que cercou
o grupo na semana passada, com o afastamento do
presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, e
a posição de insatisfação
dos atletas com a disputa
da Copa América, Tite está
seguro no cargo.
Entre os treinadores das
seleções sul-americanas,
Tite é aquele com o trabalho mais sólido no momento, cenário retratado
tanto na pontuação das
Eliminatórias como no
desempenho dentro de
campo.

SUSPENSÃO

Atacante austríaco é punido
por comemoração racista
O atacante Marko Arnautovic, da seleção da
Áustria, foi suspenso por
uma partida da Eurocopa
após comemoração polêmica e considerada racista na 1ª rodada do torneio, em partida contra
a Macedônia do Norte. A
decisão partiu do Comitê
Disciplinar da Uefa, que
classificou o gesto como
“insulto ao adversário”.
A Federação Austríaca,
por meio de nota divulgada nesta quarta-feira (16),

disse que o ato “implica
em pena mínima de suspensão de uma partida
para o jogador”.
A suspensão tem relação direta com questões
políticas ligadas à Macedônia do Norte, país
localizado no leste europeu. Após marcar um
dos três gols da Áustria
na vitória por 3 a 1 no
duelo em questão, o ex-Inter de Milão precisou
ser acalmado pelo capitão David Alaba após

gritar e insultar os jogadores rivais.
Na Sérvia, é dito que
Arnautovic disse ‘shiptar’, uma expressão depreciativa sobre o povo
da Albânia, no entanto
isso não foi mostrado
nas imagens. Além disso,
o atacante fez um gesto
de ‘ok’ com as mãos, que
pode ser interpretado
como um gesto racista,
que faz menção ao “poder branco”.
| FOLHAPRESS

DESPEDIDA

Dinamarca pede
novo protocolo
A Federação Dinamarquesa de Futebol pediu
que a Uefa mude seus
procedimentos após o
colapso do meia Christian Eriksen no jogo
contra a Finlândia, pela
Eurocopa 2020, e a decisão seguinte de retomar
a partida. Aos dinamarqueses foi oferecida a
opção de recomeçar a
partida naquela mesma
tarde ou às 12h do dia
seguinte.
Apesar de estarem claramente abalados, eles
voltaram a campo e perderam por 1 a 0, mas o

A com seis pontos após
duas rodadas e está à frente do País de Gales (quatro), Suíça (um) e Turquia
(zero). A seleção italiana
pode selar a primeira posição com um empate no
último jogo contra o País
de Gales, que nesta quarta
venceu a Turquia por 2 a 0,
sob o comando do capitão
Gareth Bale.
Nos outros jogos desta
quarta, a Rússia venceu
a Finlândia por 1 a 0, enquanto o País de Gales frez
2 a 0 na Turquia.

FOLHAPRESS
RIO DE JANEIRO

treinador Kasper Hjulmand e seus jogadores
têm dito desde então que
preferiam não ter jogado.
“Foi a decisão errada
e completamente insustentável os jogadores
estarem em campo tão
pouco tempo depois daquela experiência horrível”, afirmou o presidente
da federação Jesper Moller, em comunicado nesta
quarta-feira (16). Eriksen
sofreu um ataque cardíaco em campo e foi levado
ao hospital, onde agora
está se recuperando.
| AGÊNCIA BRASIL

Sergio Ramos deixa Real Madrid
O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira
(16) o fim de contrato de
Sergio Ramos. O atleta
deixará o clube após 16
anos. De acordo com a
equipe merengue, nesta
quinta (17), acontecerá
uma cerimônia de despedida em homenagem
ao jogador.
“O Real Madrid C. F.
anuncia que amanhã,
quinta-feira, 17 de junho, às 12h30, terá lugar um ato institucional
de homenagem e despedida ao nosso capitão Sergio Ramos, com
a presença do nosso
presidente Florentino

DivulgaçãoReal Madrid

ÍDOLO | Sergio Ramos jogou 16 anos pelo Real Madrid

Pérez”, dizia o comunicado do clube.
Ainda na nota, foi avisado que logo após a
homenagem, o jogador
fará uma coletiva de

imprensa para comunicar a saída oficialmente. Atualmente, com
35 anos, Sergio é um
dos principais ídolos
do Real Madrid. Com

a camisa merengue, o
defensor
conquistou
inúmeros títulos, como:
Quatro Liga dos Campeões, cinco Campeonatos Espanhóis, duas
Taças da Espanha, quatro Supercopas da Espanha, quatro Mundiais
de Clube e três Supercopas da Uefa.
Sergio Ramos começou a carreira no futebol
nas categorias de base
do Sevilla, aos 10 anos.
No time profissional, o
defensor atuou apenas
por um ano, depois disso ele já foi negociado
com o Real Madrid.

| FOLHAPRESS
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EMPODERAMENTO

COB impulsiona esporte feminino
Comitê Olímpico do Brasil escolhe medalhista Isabel Swan para coordenar projetos exclusivos para as mulheres
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) selecionou Isabel Swan, medalhista olímpica na vela
em Pequim-2008, para
ocupar o recém-criado
cargo de coordenadora
de esportes femininos da
entidade.
A iniciativa inédita
busca ter uma área destinada exclusivamente
a projetos voltados para
atletas mulheres, além
de treinadoras, árbitras e
gestoras.
“As atletas se sentem
mais à vontade a partir
do momento em que temos espaço. Isso colabora para combater a evasão feminina no esporte.
Passamos por situações
em que os homens nem

sempre acreditam, mas
a gente acredita e quer
chegar lá”, ela afirma à
reportagem. “Na época da medalha fomos as
primeiras e não tínhamos essa referência. É
importante se sentir empoderada.”
De acordo com o diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, o nome
dela foi escolhido por
meio de um processo seletivo com a participação
de outras atletas olímpicas. Além do bronze na
classe 470 ao lado de Fernanda Oliveira, obtido
em 2008, Isabel Swan foi
10ª colocada na Olimpíada do Rio, com Samuel
Albrecht, na Nacra 17.
Em 2009, a velejadora
atuou como embaixadora dos atletas na campanha que levou à escolha

Divulgação| COB

NOVA MISSÃO | Primeiro projeto de Isabel Swan será mapear as mulheres esportistas

RUMO A TÓQUIO

SELEÇÃO

Flamengo veta Pedro
para as Olimpíadas
O Flamengo já decidiu: Pedro não será
liberado para disputar
os Jogos Olímpicos pela
seleção brasileira no
Japão. O jogador já foi
comunicado da decisão
tomada pela diretoria.
Ao atacante foi dito que
o investimento (cerca
de 14 milhões de euros
apenas a multa rescisória, que ainda está sendo paga à Fiorentina) é
elevado e o clube não
pode abrir mão dele.
Com covid-19, o atacante segue em isolamento. Naturalmente
não foi relacionado para
a partida de volta contra o Coritiba, na noite
desta quarta-feira pela
Copa do Brasil. Ele já
ficou fora do jogo de

do Rio de Janeiro como
sede dos Jogos de 2016,
durante cerimônia realizada em Copenhague, na
Dinamarca. Ela também
participou da Comissão de Atletas do COB a
partir de 2017 (foi reeleita no ano passado, mas
abdicou da cadeira para
assumir o novo posto)
e integrou o colegiado
que passou a ter direito a
voto na entidade.
Seus primeiros projetos no cargo estão relacionados a um mapeamento para conhecer a
fundo quem são as mulheres envolvidas com o
esporte olímpico hoje,
quais as suas demandas
e que modelos de sucesso já levaram a bons
resultados no esporte
feminino nos últimos
anos.

ida porque chegou da
Sérvia, onde defendeu
o time olímpico, apenas
na manhã do dia da peleja. Domingo, não encarou o América já por
causa da infecção pelo
coronavírus.
A fase de grupos no
futebol da Olimpíada
de Tóquio começa em
21 de julho, com a final
em 7 de agosto. Como
os convocados se apresentarão antes, ele ficaria fora das oitavas de
final da Libertadores e
chegaria ao Brasil perto
dos possíveis jogos das
quartas, além de não
atuar por várias rodadas
do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil,
se o Flamengo avançar
| FOLHAPRESS

Com Suelen, judô está definido
A equipe brasileira de
judô está definida para os
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A última dúvida, no peso pesado feminino (acima de 78 kg), foi
respondida com a confirmação do nome de Maria
Suelen Altheman, 32.
A CBJ (confederação
brasileira) divulgou nesta quarta-feira (16) os 13
atletas com presença garantida. O máximo de vagas era 14, mas o país não
terá representante na categoria até 57 kg feminina.
Foi nela que Rafaela Silva,

29, atualmente suspensa
por doping, conquistou o
ouro em 2016.
Depois da saída de cena
da campeã olímpica, Ketelyn Nascimento, 23,
tentou buscar os pontos
necessários e evoluiu no
ranking, mas não o suficiente para figurar na faixa
de classificação.
O ranking atualizado
após o encerramento do
Mundial de Budapeste,
no último fim de semana, será publicado nesta
quarta pela federação internacional.

NATAÇÃO

FRANÇA

Stephanie é
mais jovem
em 41 anos

Ricardo Nogueira/CBF

AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

FORA | Flamengo não cederá Pedro (9) para a seleção

A confirmação da Federação Internacional de
Natação da classificação
do revezamento 4x100m
livre feminino do Brasil
para os Jogos Olímpicos de
Tóquio, ocorrida no início
do mês, trouxe um motivo
especial de comemoração
para uma atleta. Stephanie
Balduccini, que integra a
equipe ao lado de Etiene
Medeiros, Ana Vieira e Larissa Oliveira, estreará em
Olimpíadas e será a mais
jovem nadadora da seleção dos últimos 41 anos.

Para ir ao Japão, os judocas precisavam estar
entre os 18 melhores de
cada categoria (considerando o limite de um
representante por país)
ou entrar pela cota continental. Nos pesos pesados, o país teve que optar
entre dois atletas qualificados pelo ranking em
posições próximas.
Apesar de o critério de
melhor colocação não ser
uma imposição para a escolha, ele foi seguido pela
CBJ. Os resultados de Maria Suelen e Beatriz Souza

nas últimas competições
foram bem parecidos. No
Mundial de Budapeste,
por exemplo, ambas ficaram com a medalha de
bronze.
Em Tóquio, Maria Suelen lutará pela terceira vez
em busca de uma inédita
medalha olímpica. O judô
brasileiro possui 22 medalhas olímpicas (4 ouros, 3
pratas e 15 bronzes) e há
nove edições dos Jogos
(desde Los Angeles-1984)
sobe de forma consecutiva ao pódio.
| FOLHAPRESS

GP tem Mercedes em alerta
e Perez e Vettel em alta
JULIANNE CERASOLI
FOLHAPRESS

A Fórmula 1 está começando neste fim de
semana sua primeira
maratona de três corridas seguidas com um
cenário que há muito
não se via: não é a Mercedes, nem Lewis Hamilton, que lideram ambos
os campeonatos, e sim a
Red Bull, com 26 pontos
de vantagem, e Max Verstappen, com quatro.
Por outro lado, a primeira prova da sequência de três provas em três
finais de semana, o GP da
França, tem sido redu-

to Mercedes desde que
voltou ao calendário, em
2018.
A corrida em Paul Ricard está marcada para
este domingo (20), com
transmissão começando
às 9h30 (horário de Brasília) pela Band.
No papel, a Mercedes
vem de dois finais de
semana péssimos, com
apenas sete pontos marcados, enquanto a Red
Bull venceu as duas últimas provas. Mas também
é verdade que os alemães
vinham em segundo lugar tanto em Mônaco,
quanto em Baku, quando
erros os tiraram de com-

bate. Ou seja, na realidade, eles seriam batidos
pela Red Bull em dois circuitos de rua de qualquer
maneira, mas acabaram
complicando ainda mais
suas vidas.
Em Mônaco, a roda de
Bottas ficou presa e ele
teve de abandonar e, no
Azerbaijão, Lewis Hamilton apertou um botão que o fez travarem
os freios. Voltando agora
para um circuito em que
eles dominaram no passado, os heptacampeões
não podem só contar
com o ritmo; também
precisam diminuir os
erros.

