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Polícia usa até drones na
caçada a Lázaro Barbosa,
que aterroriza DF há 9 dias
09 Brasil + Mundo
Governo de SP / Divulgação

Vale Gás será pago
pelo governo de SP a
869 famílias na região
Americana, Hortolândia e
Sumaré são incluídas em
programa anunciado por
Doria, que vai beneficiar
mais de 100 mil famílias
Cidades 06

CPI da Covid pede
condução coercitiva do
bilionário Carlos Wizard
Empresário falta à sessão
e comissão no Senado
também quer barrar
passaporte para evitar
saída dele do país
OLHA O GÁS | Doria na apresentação do programa que vai oferecer três parcelas de R$ 100 a mais de 100 mil famílias em extrema pobreza

Brasil + Mundo 07

Em dia de novo recorde, vereadores
alertam para caos ‘igual Amazonas’
Parlamentares em Americana, como Dr. Daniel, médico da rede pública, fazem apelo sobre quadro gravíssimo
na pandemia, com hospitais lotados à beira do colapso; Em Santa Bárbara, prefeitura vê “momento crítico” P4

Câmara aprova ‘prontuário
eletrônico’ na área de Saúde

Divulgação

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta (17) um projeto
autorizativo sobre a criação de um prontuário eletrônico na rede pública de Saúde. A proposta ainda terá segunda discussão
e depende da prefeitura. O objetivo é unificar as informações
médicas dos pacientes, gerando um histórico que poderá ser
avaliado por qualquer profissional. A medida, na avaliação de vereadores, também combateria o “plantão fantasma”.
05 Cidades

Americana vai
vacinar 2 mil
pessoas a mais
neste sábado

Unimed será
ponto de
imunização
amanhã

03 Cidades

03 Cidades

ONE HOME RESIDENCE | Um complexo residencial composto por três torres e 196 unidades está sendo
construído na Avenida Castelhanos, no Jardim Jacyra, em Americana, pela construtora Sega. A previsão do
P6
projeto (foto) é que as obras dos edifícios sejam concluídas em janeiro de 2025.
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Vacine-se sim!
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Mega Sena
Concurso 2.381 | 16/06/2021
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FRASE DO DIA

MARCOS BARBOSA
JORNALISTA E APRESENTADOR

Indescritível. Esse foi o
sentimento ao ver minha
mãe se vacinando. Pode
parecer pouco para alguns,
mas a emoção que sentimos reflete todo o peso
que até aqui carregamos.
O medo de perder alguém
que amamos, a incerteza
sobre se conseguiríamos
nos vacinar um dia e a ansiedade em ver ele chegar.
Só não se emociona
quem não entende a dimensão da pandemia e
quão importante e valioso
é se imunizar. Temos que
agradecer profundamente
todos os cientistas e estudiosos que trabalharam
tão rápido para desenvolver uma vacina. E aos que
coordenam e coordenaram a distribuição que tem
chegado em lugares tão
abastados. É de se louvar!
O sentimento é de gratidão. Parece até que fui
eu quem tomou a vacina.
Não foi, mas a felicidade é
a mesma ou até maior do
que seria comigo.
No oposto dessa felicidade, vem a indignação àqueles que ainda não tomaram
a segunda dose por medo,
além da tristeza de ver tanto negacionismo sobre o
imunizante. Tem também
aqueles que querem escolher o que tomar, como

se pudessem escolher a
bebida que comprarão na
padaria da esquina para o
almoço. Não é assim!
Precisamos atuar juntos
na imunização e combate
à pandemia e também à
ignorância que vem sendo
disseminada. Não bastassem as asneiras proferidas pelo presidente da
República, também temos
vídeos conspiratórios circulando na internet, cujo
conteúdo destaca “o chip
que há na vacina” ou “a
marca da besta”. Cá entre
nós, estamos em 2021 com

O sentimento é de
gratidão. Parece
até que fui eu quem
tomou a vacina
tanta informação e ainda
tem quem caia no golpe
da Carochinha? Gente, a
ciência está aqui para nos
auxiliar, servir de apoio e
realizar
transformações
que impactam diversas
áreas da sociedade. Seja
na tecnologia através de
equipamentos, hardwares
à descoberta de cura para
doenças e medicamentos
que auxiliem em tratamentos.
Negar isso é ir na contramão da evolução. É fechar
os olhos e se colocar em
uma bolha impopular e ignorante. Temos que buscar
sempre o conhecimento e
tornar essa busca rotineira. Não nos fecharmos em
caixinhas, nos limitando.
Vacine-se sim! É verdade

que o Brasil está atrás de
outros países na imunização da população e compra de vacinas, mas estamos progredindo. Aqui em
São Paulo, por exemplo,
em uma única semana,
anteciparam duas vezes o
calendário de vacinação.
Pode ser que antecipem
mais vezes e que estejamos
ainda mais próximos de
nos vacinar.
Precisamos colaborar
para que possamos viver
tranquilos novamente; andar pelas ruas sem medo
de nos contaminarmos,
sem estarmos colaborando para a proliferação do
vírus.
É tão satisfatório e emocionante esse momento
da vacinação. Como bem
disse minha mãe, é como
tirar um peso das costas.
É uma carga tão pesada
que temos levado nesse
último um ano e meio que
merecemos esse alívio. E
não falo desses sentimentos baseados somente
na imunização da minha
mãe. Todas as pessoas que
passaram por mim, após
se vacinarem, estavam
sorridentes e felizes. E receberam de mim o mesmo
sorriso e emoção. Esse momento todo que passamos
devia ter nos tornado mais
unidos, mas enxergo ainda mais lacunas sociais e
segregação de pessoas por
pensamentos e ideologias.
Não pode! Aos mais munidos de conhecimento e
sempre bem informados,
ajudem a combater tanta desinformação e fake
news. Não dá mais para
corroborar com isso.

IMAGEM DO DIA
Fernanda Sunega / Prefeitura de Campinas

Chegou uma
hora crucial. Os
hospitais da
nossa cidade
chegaram no
limite

Demissões em massa: direito
a defesa sindical é garantida

DEOLAMARA LUCINDO BONFÁ
ADVOGADA ESPECIALIZADA EM
DIREITO TRABALHISTA

Transcorridos quase
quatro anos da reforma
trabalhista
instituída
pela Lei nº 13.647 de 13
de julho de 2017, alguns
dispositivos até hoje geram divergências e discussões no poder Judiciário brasileiro.
Especificamente
os
comandos contidos no
artigo 477-A, incluído na
Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) pela reforma, estão sendo objeto de análise e julgamento no Supremo Tribunal
Federal, acerca da obrigatoriedade ou dispensa
de negociação sindical
em casos de demissões
em massa.
O fato é que o artigo
acima citado equipara,
ou seja, estabelece em
condição de igualdade,
tanto as dispensas imotivadas individuais como
as coletivas – esclarece
que dispensa corresponde ao ato do empregador
demitir seus empregados
– e, portanto, dispõe que
nestes casos não se faz
necessária a autorização
de entidade sindical ou
de convenção ou acordo
coletivos para sua efetivação.
Apesar de o processo de
demissão ser um direito
do empregador que não
tenha mais condições de
dar continuidade em seu
negócio, existe um grande
confronto entre o seu direito e o direito da coletividade de seus empregados.
Se, por um lado, a norma contida no artigo
477-A da CLT autoriza a
demissão coletiva sem
que haja autorização sindical ou ajustes por meio
de convenção ou acordos

FALECIMENTOS

DR. DANIEL

Vereador de Americana, sobre
a situação da pandemia na
cidade

Santa Bárbara d’Oeste

Simone Cardoso da Silva

APERTE AQUI | Placa avisa usuário sobre como acionar o semáforo em avenida

na região dos Amarais, em Campinas.

Esta edição tem 15 páginas
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coletivos, o direito da coletividade dos empregados de ter a intervenção
sindical para defesa de
seus interesses, previsto
no artigo 8º, III da Constituição Federal é prevalente quanto ao interesse do
empregador, que, no caso,
deve ser tratado como direito individual.
O artigo 8º, III da constituição determina que: “ao
sindicato cabe a defesa
dos direitos e interesses
coletivos ou individuais
da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas”. Ou seja, a
defesa dos interesses coletivos pelo sindicato é uma
garantia constitucional.
É necessário ainda enfatizar que a intervenção
do sindicado é benéfica
inclusive para proteção
do próprio direito individual do empregador, visto
que uma vez ajustadas as
condições das demissões
em massa, poder-se-á
garantir formas mais benéficas de pagamento das
verbas rescisórias, estabelecimento de composição
para não incidência das
multas rescisórias, enfim,
atos que garantam o direito da coletividade dos empregados, sem prejudicar
ainda mais o empregador
que já está em condições
difíceis.
Por outro lado, a intervenção sindical é necessária para garantir que os
direitos da coletividade
dos empregados sejam
preservados, diminuindo
o quanto possível os efeitos negativos que uma demissão em massa provoca
em uma comunidade.
Portanto,
defendemos que é necessária a
intervenção do ente sindical nas negociações
prévias para o processo
de dispensas coletivas,
garantindo-se que o desligamento tenha efeitos
menos drásticos para a
coletividade que será afetada e ainda garantindo
melhores condições para
o empregador que necessita da medida.
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COVID-19

Americana abre mais
2 mil vagas para
vacinação amanhã

Prefeitura de Americana / Divulgação

Agendamento no site amplia número de pessoas que
vão receber doses neste sábado na FAM e na Unisal
LEON BOTÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana abriu na tarde desta
quinta-feira (17) o agendamento de mais 2.000
vagas para a vacinação
contra a Covid-19 neste
sábado (19). Com isso,
serão, por enquanto,
3.000 aplicações amanhã
em dois pontos da cidade
– já que nesta quarta foram abertas outras 1.000
vagas para este sábado.
O grupo contemplado
nesse agendamento de
sábado, feito no site da
prefeitura, é o de pessoas
com 50 anos ou mais, que
devem apresentar, no
ato da vacinação, docu-

mento pessoal com foto
e comprovante de endereço no próprio nome. A
vacinação ocorre das 8h
às 16h.
De acordo com informações da prefeitura,
a agenda aberta nesta
quinta, e já preenchida
em poucas horas, tem
1.000 vagas para vacinação no Unisal (campus
Maria Auxiliadora, no
Paque Novo Mundo), 500
vagas na Unimed e mais
500 na FAM (Faculdade
de Americana). Na quarta, foram preenchidas
outras 1.000 vagas para
vacinar na FAM.
Nesta quarta, quinta e
sexta, segundo a prefeitura, estão sendo agen-

AMERICANA

dadas 4,5 mil aplicações
para esse público.
Com elas, mais as doses previstas para sábado
(3 mil), a cidade terá imunizado 7,5 mil pessoas
com 50 anos ou mais em
quatro dias.
DRIVE-THRU
Conforme nota da prefeitura, o município não
tem mais adotado o esquema de drive-thru por
entender, após as experiências realizadas, que
as parcerias com o Unisal
e a FAM contemplam o
mesmo volume de doses que as estruturas de
drive-thru comportam,
sem que haja reflexos no
trânsito, longos períodos

CAMPANHA | Unisal é um dos novos pontos de vacinação abertos em Americana

aguardando a aplicação,
entre outros transtornos.
NA REGIÃO
Sumaré, Santa Bárbara
d’Oeste e Nova Odessa
seguem vacinando o público de 50 anos ou mais
contra o novo coronavírus conforme a demanda
nos postos de vacinação, sem necessidade de
agendamento prévio.
Nas três cidades, as pessoas devem levar documento pessoal com foto e

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

VACINA | Unimed apoia

importante
momento
para a população”, destacou o superintendente
de Provimento da Saúde
da Unimed, Dr. Gustavo
Quinteiro.
Para a vacinação, é
necessário apresentar o
comprovante de endereço, documento com
foto e o comprovante do
agendamento feito no
site. O horário de funcionamento será das 8h
às 16h.
| DA REDAÇÃO

Para ampliar o percentual de vacinados contra a
Covid-19 em Nova Odessa – que até quarta-feira
era de 25,3% da população com ao menos uma
dose –, a prefeitura vai
realizar neste final de semana mais um plantão
de vacinação no Ginásio
de Esportes do Jardim
Santa Rosa.
Neste sábado (19), o
atendimento no Ginásio
do Santa Rosa será das 8h
às 15h, com entrega de
senhas limitadas de acordo com a capacidade de
atendimento do local.
Será o terceiro sábado
de “mutirão” no ginásio.
E, exclusivamente neste
domingo (20), também
haverá atendimento das
8h às 12h.
Além dos adultos de 50
a 59 anos em geral, já previstos no plano de imunização, serão vacinados
também os adultos com
comorbidades ou doenças crônicas que perderam o período reservado
a este grupo, encerrado
na última terça-feira.

por todas as regiões da
cidade.
A campanha ocorre
sempre das 9h às 16h
e, neste sábado, haverá
“Dia D” da vacinação.
A lista completa dos
endereços dos pontos de
vacinação está no site da
prefeitura.
Em Nova Odessa, a
imunização desse público é feita no Ginásio
do Santa Rosa (Rua João
Bassora, 500), das 8h às
16h.

PANDEMIA

COVID-19

Unimed será ponto de Nova Odessa vacina
vacinação amanhã
amanhã e no domingo
Neste sábado (19), um
dos prédios administrativos da Unimed Santa
Bárbara d’Oeste e Americana, localizado na
Rua Achiles Zanaga, 48,
em Americana, será um
ponto de vacinação contra a Covid-19.
A imunização será
destinada a pessoas com
50 anos ou mais, sem
comorbidades, e ocorrerá por meio de agendamento, feito por meio
do site da Prefeitura de
Americana (http://saudeamericana.com.br/
inicioVacinacao/).
A Unimed oferecerá
toda a infraestrutura,
como recepção, cadastramento e aplicação da
vacina, com supervisão
da Secretaria de Saúde e
de acordo com os protocolos de segurança.
“Desde o início da
pandemia, a Unimed
não tem medido esforços para contribuir com
orientações e para incentivar práticas que
possam reduzir o contágio da Covid-19, como a
vacinação. Nos sentimos
honrados em oferecer
a nossa estrutura e podermos cooperar neste

comprovante de endereço no próprio nome.
Em Santa Bárbara, a
vacinação acontece de
segunda a sexta, das
9h às 17h, nos ginásios
municipais Djaniro Pedroso (Rua Prudente de
Moraes, 250, Centro), e
Mirzinho Daniel (Rua
Bororós, s/nº, Jardim São
Francisco), e na Casa de
Maria (Rua Mococa, 510,
Jardim das Laranjeiras).
Sumaré tem 10 pontos
de vacinação espalhados

E seguem sendo imunizados nos dias úteis, nas
UBSs (Unidades Básicas
de Saúde), profissionais
da área de Educação com
o QR Code emitido pelo
sistema online do governo do estado (www.vacinaja.educacao.sp.gov.br),
grávidas e puérperas.
“Atenderemos a população em geral de 50 a
59 anos. E, apenas neste
final de semana, atenderemos também os adultos com comorbidade,
também com limite de
senhas. Durante a semana, o ginásio terá atendimento apenas de população geral de 50 a 59 anos
por enquanto”, reforçou a
enfermeira coordenadora
da Vigilância Epidemiológica Municipal, Paula
Mestriner.
A equipe da Saúde reforçou o pedido para
que todos façam o pré-cadastro no site https://
portal.vacinaja.sp.gov.
br/covid-19%20vaccine/.
Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro
agiliza o atendimento da
pessoa no ginásio, reduzindo o tempo de espera
de todos.

Sumaré promove ‘Dia
D’ da vacina amanhã
A Secretaria Municipal
de Saúde de Sumaré promove neste sábado, dia
19, o “Dia D” da Vacinação contra a Covid-19. A
ação será das 9h às 16h,
no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na
Rua Sebastião Raposeiro
Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva.
Para receber a vacina, é
preciso apresentar comprovante de residência
atualizado,
documento
pessoal com foto e, no
caso de pessoas com comorbidades, comprovante da condição de risco
por meio de exames, receitas ou laudo médico.
Podem se vacinar pessoas no “Dia D” pessoas
acima de 50 anos; profissionais da Saúde; profissionais da Educação acima de 18 anos (com QR
Code); motoristas e cobradores do transporte público residentes em Sumaré
(com QR Code); gestantes
e puérperas com ou sem
comorbidades acima de
18 anos; transplantados e
pessoas com Síndrome de
Down acima de 18 anos;
pessoas com deficiência
permanente grave acima
de 18 anos (com ou sem

BPC e com laudo médico)
e pessoas com comorbidades acima de 18 anos.
De acordo com o secretário de Sáude de Sumaré,
Rafael Virginelli, o objetivo do “Dia D” é facilitar o
acesso de pessoas que não
conseguem comparecer
aos postos de vacinação
durante a semana no horário comercial.
“Essas pessoas terão
mais essa oportunidade
de fazer a imunização, seguindo todas as normas
sanitárias e de proteção.
É muito importante que
a população participe da
campanha de vacinação, é
a nossa maneira mais eficaz de prevenção e cuidados”, disse.
| LEON BOTÃO
Divulgação

VACINA | ‘Dia D’ amanhã
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FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

EM BUSCA DA MARGINAL
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), foi recebido
nesta quinta (17) pelo diretor-geral da Artesp (Agência
de Transporte do Estado de São Paulo), Milton Persoli, na
sede da agência, em São Paulo. O secretário de Planejamento de Americana, Ângelo Marton (direita na foto),
participou da reunião, que teve como pauta discutir a
viabilidade de construção de uma marginal à Rodovia
Anhanguera na altura de Americana. “Viemos discutir a
viabilidade de escoar o tráfego local de moradores das regiões das Praias Azul e dos Namorados para uma marginal
da Rodovia Anhanguera, para então permitir o retorno à
malha viária de Americana. Assim podemos desafogar a
rodovia e os motoristas terão mais conforto e segurança
para trafegar”, explicou Chico.

EM BUSCA DA MARGINAL (2)
A proposta de Americana, levada ontem à agência do estado,
inclui a construção de uma marginal entre os km 124 e Km 125
da Rodovia Anhanguera, no trecho entre a Avenida Comendador Thomaz Fortunato e o viaduto de acesso a Americana.
“Temos o projeto funcional pronto e queremos executar essa
marginal em parceria com empreendedores. Com ela podemos
pleitear a construção de viadutos de transposição à Anhanguera no plano de concessão e renovação de contrato com a
CCR Autoban” declarou o secretario de Planejamento, Ângelo
Marton. A prefeitura não divulgou o resultado do encontro.

PELO AMOR OU PELA DOR
Na discussão sobre a gravidade da pandemia ontem na Câmara
de Americana, o tucano Thiago Brochi fez um discurso indignado em relação ao desrespeito de algumas casas noturnas da
cidade às regras do Plano São Paulo e disse que está preparando um projeto de lei que permita, além da aplicação de dura
multa, a cassação dos alvarás de estabelecimentos comerciais
que não sigam as determinações de capacidade e horário
de funcionamento. Brochi é autor da lei que estipulou multa
pesada a proprietários de chácaras e organizadores de festas
clandestinas meses atrás.

PELO AMOR OU PELA DOR (2)
“O comerciante que segue o Plano São Paulo não vai ter dor
de cabeça. Mas tem casas noturnas dando tapa na cara da
sociedade americanense. A pandemia não acabou, não tem
lugar no hospital pra todo mundo, então não tem outro jeito.
Não dá mais pra passar a mão na cabeça. Colocam mais gente
do que pode e só estão pensando em ganhar dinheiro e temos
que pensar primeiro na nossa vida. Ou vai pelo amor ou vai pela
dor. Os proprietários dessas casas noturnas são irresponsáveis.
Tá na hora de mexer no bolso, caçar o alvará. É uma pena que
não podemos mandar prender”, disse Thiago Brochi.

GOVERNADOR E VICE NA REGIÃO
João Doria desembarca hoje cedo em Piracicaba. Às 10h, certamente, ele estará rodeado dos tradicionais papagaios de pirata
inaugurando uma nova creche no bairro Itaperu. Na sequência,
às 11h, o tucano lança a pedra fundamental de um novo conjunto
habitacional no bairro São Jorge e formaliza a autorização de
obras viárias e de infraestrutura, entre outros anúncios. Depois,
às 12h, no Auditório do Engenho, Doria assina o Projeto de Lei que
será enviado à Assembleia para criar a Região Metropolitana de
Piracicaba. À tarde, será a vez do vice-governador e Secretário de
Governo, Rodrigo Garcia (DEM), passar pela região. Às 13h, em
Santa Gertrudes, ele inaugura obras de revitalização do parque
Ruy Rafael da Rocha. Na sequência, Garcia cumpre compromissos em Rio Claro a partir das 14h30, onde entrega o novo prédio
do Fórum e também autoriza obras e melhorias em estradas.

Sexta, 18 de Junho de 2021
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Vereadores fazem alerta
sobre gravidade da crise
‘Igual Amazonas’, teme Dr. Daniel, médico da rede pública de Americana
Claudeci Júnior / Câmara de Americana

LEON BOTÃO
AMERICANA

A sessão da Câmara de
Americana desta quinta-feira foi marcada por
alertas feitos por vereadores em relação à situação
caótica da pandemia na
cidade. Um dos discursos
mais alarmantes foi do vereador Dr. Daniel (PDT),
médico da rede pública,
que disse que, se a população não se conscientizar,
a cidade corre o risco de
enfrentar um colapso semelhante ao ocorrido no
estado do Amazonas meses atrás.
De acordo com dados
da Prefeitura de Americana, desde o final de semana os hospitais da cidade
tem operado em lotação
máxima para pacientes de
Covid-19.
No Hospital Municipal
Dr. Waldemar Tebaldi,
pacientes estão sendo colocados em leitos provisórios na enfermaria e, nesta
quinta, o município registrou novo recorde de internados com a Covid-19:
218 pacientes, sendo 61 na
enfermaria do HM, cuja
capacidade original é de
35 leitos. É o maior número desde o início da pandemia, em março de 2020.
Diante deste cenário,
vários vereadores pediram medidas por parte da
prefeitura, mas também
cobraram a colaboração
da população e dos donos
de bares e restaurantes
que não estão respeitando as normas do Plano
São Paulo.
“É um dever meu como
médico pedir que a população faça o que não
tem feito, o dever de casa.
Chegou uma hora crucial.
Os hospitais da nossa cidade chegaram no limite,
a situação já está caótica.
Se as pessoas não se cons-

ALERTA | Vereador, que é médico, faz apelo à população

Se as pessoas não se conscientizarem
agora, infelizmente vai acontecer o que
aconteceu no estado do Amazonas
DR. DANIEL MARTINS CARDOSO

Médico e vereador em Americana, sobre o atual estágio da pandemia na
cidade, com hospitais lotados de pacientes com Covid-19

cientizarem agora, infelizmente vai acontecer o
que aconteceu no estado
do Amazonas, vai ter pessoas morrendo na porta
do hospital, sem a chance
de ser ligada a algum aparelho, um leito”, disse Dr.
Daniel na sessão.
Na sequência, o vereador Juninho Dias (MDB)
fez um alerta em relação
ao pronto-atendimento
do Zanaga, onde, segundo
ele, pacientes sem Covid
estão sendo expostos a pacientes infectados.
“Se estamos em colapso,
é necessário que haja mobilização para abertura de
um hospital de campanha
na cidade. O que não podemos é colocar em risco
pacientes que não têm Co-

vid. É o momento de usar
o dinheiro que tiver que
usar para salvar vidas. A
gente vai deixar pessoa entubada no PA do Zanaga?
A situação é séria, se continuar assim vamos perder
muitas pessoas”, afirmou o
vereador.
Marcos Caetano (PL)
também discursou sobre
a situação da pandemia
e disse que saiu de casa
por volta das 2h da madrugada de domingo para
atender a um chamado de
um munícipe e flagrou diversos bares funcionando
e com dezenas de pessoas
aglomeradas e sem máscara.
O Plano São Paulo não
autoriza, no momento,
que bares funcionem, e es-

tipula que restaurantes fechem às 21h e funcionem
com 40% da capacidade.
“Parecia que estava tudo
tranquilo, não está existindo pandemia na cidade de
Americana. Precisa chegar
no horário e colocar o limite. Passem ali na Florindo Cibim com a Vital Brasil, 1h da manhã, e vocês
vão ver o ‘festão’ mesmo.
A guarda tem que chegar
junto, dispersar esse povo
que fica aí fazendo aglomeração e depois leva a
doença para dentro de
casa e depois a família vai
lá no hospital”, reclamou o
vereador.
PREFEITURA
A Prefeitura de Americana foi questionada
sobre as afirmações dos
vereadores e respondeu
que “conforme vem sendo
divulgado diariamente, o
Hospital Municipal vem
atuando com sobrecarga
no atendimento. Os atendimentos têm sido feitos,
têm ocorrido, mas com
um número superior de
ocupação em comparação com a sua capacidade
inicial”, diz nota da administração, que prossegue.
“O HM ampliou significativamente a sua capacidade de atendimento,
mas é importante que
a população contribua
para evitar o contágio da
doença. Por ser um pronto atendimento e por estar
diante do atual quadro na
rede hospitalar, em muitas ocasiões, o paciente
no PA do Zanaga pode ter
de aguardar vaga antes de
ser transferido. A fiscalização tem ocorrido e, tanto a
Guarda Municipal quanto a Polícia Militar (assim
como a vigilância) vêm
trabalhando para garantir
o cumprimento das regras
do Plano São Paulo”, conclui a prefeitura.

Prefeitura de S. Bárbara vê ‘momento crítico’
Em nota divulgada no
ínício da noite desta quinta-feira (17), a Prefeitura
de Santa Bárbara d’Oeste afirma que a cidade
está “em meio a um dos
momentos mais críticos
da pandemia”, com altas
taxas de ocupação dos
leitos na rede pública – já
que, para atendimento
privado, a alternativa são
os hospitais de Americana, também lotados de

pacientes com Covid-19.
Assim como a rede
particular, a rede pública
também está sobrecarregada. Conforme boletim
desta quarta-feira (16), a
ocupação na rede pública de Santa Bárbara era
de 100% dos leitos de UTI
(26 leitos), 56% dos leitos
com respiradores (32 leitos) e 90% dos leitos sem
respiradores (50 leitos).
“Atualmente, todas as

unidades de Saúde têm
encontrado dificuldades
em atender o cidadão,
já que a estrutura está
sobrecarregada, com insumos e equipamentos
escassos, além da sobrecarga física e psicológica
dos profissionais de Saúde”, informa a nota da
prefeitura. “Vale ressaltar
que, desde o início da
pandemia, há 15 meses,
Santa Bárbara d’Oeste foi

a cidade que mais abriu
leitos para o atendimento de pacientes com Covid-19”, completa a administração.
A rede pública barbarense conta hoje com
108 leitos para o enfrentamento da Covid-19, divididos entre o Hospital
Santa Bárbara, o hospital
de campanha e o Pronto-Socorro Dr. Edison
Mano.
| DA REDAÇÃO
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AMERICANA

Câmara aprova ‘prontuário eletrônico’
Proposta que prevê sistema digital com histórico de pacientes do SUS pode combater ‘plantão fantasma’
LEON BOTÃO
AMERICANA

A Câmara de Americana
aprovou por unanimidade
nesta quinta-feira(17) um
projeto autorizativo sobre
a criação de um prontuário eletrônico na rede pública municipal de Saúde.
A proposta ainda terá segunda discussão e depende da prefeitura para ser
implantada.
O objetivo é unificar
as informações médicas
dos pacientes, gerando
um histórico que poderá
ser avaliado por qualquer
profissional habilitado de
qualquer unidade do município. A medida, na avaliação de vereadores, também ajudaria a combater
fraudes e o chamado “plantão fantasma”.
De autoria do vereador

Gualter Amado (Republicanos), o projeto estabelece que seja implantado
um cadastro eletrônico dos
pacientes em plataforma
do SUS (Sistema Único de
Saúde) para armazenar informações como consultas,
exames realizados e medicamentos receitados, além
de dados como nome completo, endereço, tipo sanguíneo, doenças diagnosticadas, telefone e e-mail.
A proposta prevê ainda
que os pacientes cadastrados no prontuário eletrônico poderão receber
mensagens
informando
sobre exames, laudos, procedimento ambulatorial
e hospitalar e demais informações de saúde, seja
por e-mail, SMS ou outros
meios de comunicação.
Apesar de não caber à
Câmara determinar a im-

Divulgação

CÂMARA | Proposta aprovada pode combater fraudes

plantação do sistema, a
medida foi elogiada pelos vereadores e aprovada
como forma de “incentivo”
para que a prefeitura adote.
“Isso agiliza, traz segurança para o diagnóstico,
faz com que a saúde pública ande. Hoje, temos

muitas dificuldades. Dei de
exemplo o caso de um paciente que foi atendido no
Hospital Municipal 3 vezes
em 15 dias, cada vez foi um
médico, um diagnóstico
diferente, uma receita médica diferente. É importante termos a lei municipal,

porque traz uma autoridade a mais para o secretário
de saúde implantar, porque
existe resistência de alguns
médicos. Essa lei é uma
cobrança a mais que o secretário tem nas mãos para
colocar em prática”, disse
Gualter Amado.
Médico da rede pública, o vereador Dr. Daniel
(PDT) afirmou que a medida pode auxiliar a combater
irregularidades nos atendimentos. “É uma forma até
de fiscalizar o próprio profissional, porque fica numa
forma eletrônica provado
se o profissional prestou
o atendimento, cumpriu
a carga horária, elimina o
chamado ‘plantonista fantasma’”, disse ele.
Os tucanos Vagner Malheiros e Lucas Leoncine
também defenderam a implantação. “Enxergo esse

projeto como um início,
um sinal que essa Casa vai
dar para o governo, para
que comece a trazer essa
informatização para a cidade”, disse Leoncine.
Malheiros destacou que
a medida pode melhorar
o diagnóstico feito hoje.
“Espero que o prefeito veja
com bons olhos e entenda
que não é uma leizinha de
vereador que quer aparecer. Isso aqui, lá na frente,
vai atender a população.
Porque quando o paciente
chegar na frente do médico, ele vai ter um histórico
para um diagnóstico mais
apurado e preciso”, disse.
Por meio de nota, a prefeitura não confirmou se
pretende adotar o prontuário eletrônico. Informou
apenas que irá aguardar a
tramitação da proposta na
Câmara para se manifestar.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AMERICANA

Atendimento da unidade básica Área da Saúde ganha reforço
de cinco veículos em Sumaré
do Mathiensen é transferido
O atendimento médico público realizado na
Unidade Básica da Vila
Mathiensen, em Americana, será transferido
temporariamente, a partir
da próxima segunda-feira
(21), para a unidade da
Vila Gallo, que fica na Rua
Quintino Bocaiúva, nº
1.250. O anúncio foi feito
pela Prefeitura de Americana na tarde desta quinta-feira (18).
A necessidade de mudança se deve à reforma
do prédio do Mathiensen,
que deve ser iniciada nos
próximos dias, segundo
informou a administração.
Qualquer dúvida a respeito do atendimento, os
usuários podem telefonar
para o número (19) 34686116.

LEITE
Na unidade do Mathiensen é realizada
também a distribuição
de leite para crianças
entre seis meses e cinco
anos e onze meses de
idade, cujas famílias estão inscritas no Cadastro
Único.
Na próxima segunda
(21), a distribuição ainda será feita no mesmo
local, mas, a partir de 28
de junho, será transferida
para o Cras (Centro de
Referência em Assistência Social), que fica localizado na Rua dos Tucanos,
no mesmo bairro.
REFORMA
Ainda segundo comunicado da prefeitura, a reforma da unidade do Ma-

thiensen incluirá troca do
telhado mais antigo por
telha metálica, revisão de
goteiras do telhado mais
recente, troca de portas
danificadas, reservatório
de água, pintura geral interna e externa e das esquadrias e instalação de
cobertura de policarbonato na entrada principal
do prédio.
As obras serão realizadas com R$ 200 mil,
proveniente de emenda
parlamentar do deputado estadual Cauê Macris
(PSDB). O processo licitatório foi vencido pela
empresa Engmax Construções Máximas, e o valor da obra ficará em R$
189.831,76. O prazo de
execução é de 120 dias.
| DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Sumaré anunciou nesta quinta-feira (18) a entrega
de cinco novos veículos
para a área de Atenção
Básica da Saúde na município. A nova frota, segundo a administração,
foi adquirida com recursos de emendas do deputado estadual Dirceu
Dalben (PL). O valor não
foi divulgado.
Os secretários de Saúde, Rafael Virginelli, e
Mobilidade Urbana, José
Marin, acompanharam a
entrega dos veículos, feita pelo prefeito Luiz Dalben (Cidadania).
Os veículos serão utilizados para, entre outros
serviços, visitas domiciliares do SAD (Serviços
de Atendimento Domiciliar), busca ativa de

Divulgação

AUTOMÓVEIS | Carros foram agregados ontem à frota

gestantes, bloqueio de
vacinas e transporte de
funcionários do NASF
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família).
O setor começou a receber automóveis próprios para o atendimen-

to da população a partir
de 2019. Agora, os novos
veículos vão integrar esta
frota, ampliando com
qualidade e conforto as
ações da Secretaria de
Saúde.
| DA REDAÇÃO

RECURSOS HÍDRICOS

Licitação para nova represa de SBO é reaberta
HEITOR CARVALHO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A obra da nova represa
de Santa Bárbara d’Oeste
teve a licitação reaberta pela prefeitura nesta
quarta-feira (16), conforme publicado no Diário
Oficial do Estado de São
Paulo.
A obra foi anunciada
em junho do ano passado

pela administração, e a licitação foi aberta pelo DAE
(Departamento de Água e
Esgoto) pela primeira vez
em outubro. No entanto,
segundo a prefeitura, a sessão de abertura das propostas havia sido suspensa
por conta de um mandado de segurança, que foi
extinto, sem resolução do
mérito, no mês passado.
Desde então, a autarquia

está apta a dar continuidade no processo de abertura
de propostas de empresas
para a execução do novo
barramento da barragem
da Represa de Cillos (Parque das Águas). As propostas serão abertas no dia 22
de junho às 8h30.
A obra deve custar cerca
de R$ 12 milhões e vai garantir o armazenamento
de 3 bilhões de litros de

água a mais ao município.
De acordo com a administração a nova represa
deve aumentar em quase
100% o volume da represa Cillo e, com isso, Santa
Bárbara terá uma reserva
total de 12 bilhões de litros
de água.
O cronograma de execução de obras prevê
duas etapas. A primeira,
com prazo estimado de

12 meses, será a implantação do novo barramento com a nova estrutura
hidráulica. A segunda
etapa será a elevação do
nível d’água com a formação do novo lago.
De acordo com a prefeitura, o valor total dos recursos para a construção
da represa já está disponível no caixa do DAE. O
projeto também deve au-

xiliar na contenção de enchentes na área urbana,
com o armazenamento
de até 3,8 bilhões de litros
de água em um evento
crítico.
Atualmente, Santa Bárbara é abastecida pelas
represas Areia Branca, São
Luiz e de Cillo e por meio
de captação e reservação
no manancial do Córrego
Araçariguama.
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Vale Gás beneficia 869 famílias na região
Programa do governo de SP vai oferecer três parcelas de R$ 100 a mais de 100 mil famílias em extrema pobreza
DA REDAÇÃO
REGIÃO

O governador João
Doria (PSDB) anunciou
nesta quinta-feira (17) o
lançamento do Vale Gás,
novo programa de proteção social do governo
de São Paulo, que vai
oferecer três parcelas de
R$ 100, para compra do
gás de cozinha, a mais de
100 mil famílias – cerca
de 500 mil pessoas – em
situação de alta vulnerabilidade social em todo
estado. Ao todo, 82 cidades paulistas foram
incluídas no programa,
entre elas Americana,
Hortolândia e Sumaré,
que juntas terão 869 famílias beneficiadas com
o Vale Gás.
Segundo o governo,
por meio do programa,
104.340 famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que moram em comunidades
carentes e favelas (classificadas como aglomerados subnormais), terão
acesso a três parcelas bimestrais do benefício, no
valor de R$ 100,00 cada,
a serem pagas entre os
meses de julho e dezembro de 2021. A previsão
para o pagamento da
primeira parcela do benefício é 20 de julho.
O programa gerido
pela Secretaria de Desenvolvimento Social receberá investimento superior a R$ 31,3 milhões,

Governo de SP | Divulgação

alcançando um total de
82 municípios.
Terão acesso ao programa as famílias inscritas no CadÚnico (sem
Bolsa Família) e com
renda mensal per capita de até R$ 178,00. Para
saber se poderá ser inserido no programa, o
cidadão deve entrar no
site oficial do Vale Gás
(www.valegas.sp.gov.br)
e consultar a elegibilidade ao benefício. O site já
está disponível e basta
digitar o número do NIS
(Número de Inscrição
Social) para ter acesso às
informações.
Na região, a cidade
com o maior número

Benefício será pago
de julho a dezembro
a famílias inscritas no
CadÚnico
de pessoas beneficiadas
é Sumaré, onde 575 famílias foram selecionadas para receber o Vale
Gás. Hortolândia teve
270 famílias inseridas,
enquanto em Americana serão 24 famílias, segundo informações da
Secretaria de Desenvolvimento Social do estado. Campinas teve 3.804
famílias incluídas.
“Este é um dos mais
importantes programas
que nós já lançamos

LANÇAMENTO | Doria discursa na apresentação do programa Vale Gás, nesta quinta, no Palácio dos Bandeirantes

aqui, porque muda a vida
de muita gente. Quem
não tem sabe o que é ter
um botijão de gás para
atender a uma família
durante dois meses. Por
isso estamos fazendo um
programa para atender
meio milhão de pessoas
aqui no Estado de São
Paulo. É um enorme esforço que estamos fazendo para ajudar quem
mais precisa”, destacou

Doria no lançamento do
programa nesta quinta.
Para a secretária de Assistência Social e Direitos
Humanos (SASDH) da
Prefeitura de Americana,
Juliani Hellen Munhoz
Fernandes, o auxílio chegará em boa hora para as
famílias em vulnerabilidade social. “É um programa de proteção social
que irá transferir a renda
para a compra do botijão

de gás, contemplando
famílias de baixa renda
que estão sofrendo ainda
mais com a pandemi “,
disse Juliani.
“Diante dos impactos
desta pandemia, é necessário repensar todos
os dias as políticas públicas de proteção social
e o cuidado com estas
famílias, pois só quem
passa por provações sociais sabe da importân-

cia desse programa ‘Vale
Gás’. Estamos passando
por momentos difíceis,
mas com este programa,
acendemos mais uma
luz no caminho daqueles que mais precisam,
rumo a uma esperança
por dias melhores para
o nosso povo”, afirma o
secretário de Inclusão e
Desenvolvimento Social
de Hortolândia, Francisco Raimundo da Silva.

ONE HOME RESIDENCE

Divulgação

Construtora investe em três
torres residenciais em Americana
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

Um complexo residencial composto por três
torres e 196 unidades
está sendo construído na
Avenida Castelhanos, no
Jardim Jacyra, em Americana, pela construtora
Sega. A previsão é que as
obras dos edifícios sejam
concluídas em janeiro de
2025.
A área total do empreendimento é de cerca de 7 mil metros quadrados. Das três torres,
duas terão 16 andares,
enquanto a outra terá 17
pavimentos. Cada prédio
vai contar com dois elevadores e haverá quatro
apartamentos por andar.
Cada unidade terá 82
metros quadrados, com

dois e três dormitórios.
Entre os recursos oferecidos, está uma suíte,
iluminação e ventilação
natural,
aquecimento
a gás, varanda gourmet
com churrasqueira, além
de quatro pontos para ar
condicionado e ambientes integrados.
Na área social, estão
previstas piscinas aquecidas, salão de festas
com cozinha, espaço
fitness, sala multimídia,
espaço kids, quadra poliesportiva, playground
e quiosque com churrasqueira, tudo entregue
equipado e decorado
para garantir o lazer e o
acolhimento de famílias
e amigos no dia a dia e
finais de semana.
O condomínio também contará com uma

guarita blindada e acesso restrito. As áreas comuns vão ter wifi disponível, assim como
tomadas USB na suíte,
ponto para máquina de
lavar louça, venezianas
com persianas integradas, ar condicionado nas
áreas comuns e sistemas
de câmeras.
“O One Home Residence foi pensado para suprir
a necessidade de famílias
que residem na região e
buscam tranquilidade e
espaço amplo, com soluções rápidas para entrar e
sair da cidade. Para aqueles que buscam morar
bem no interior do estado, em apartamentos elegantes e práticos, como
os da capital”, afirmou
Marcel Sega, diretor da
construtora.

ONE HOME RESIDENCE | Projeto da Sega terá 196 unidades no Jardim Jacyra
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CPI da Covid pede condução
coercitiva de Carlos Wizard
Empresário falta à sessão e comissão também quer barrar passaporte
Arquivo / TodoDia Imagem

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

A CPI da Covid no Senado pediu a condução
coercitiva e apreensão do
passaporte do empresário Carlos Wizard. O depoimento do bilionário
estava previsto para esta
quinta-feira (17), mas ele
não compareceu. Também estava marcado para
esta quinta-feira o depoimento de Alexandre Silva
Marques, auditor do TCU
(Tribunal de Contas da
União), mas a oitiva será
remarcada porque a CPI
foi encerrada mais cedo
devido ao início da sessão
deliberativa do Senado.
Um dos principais alvos
da comissão, Wizard informou à CPI que está nos
Estados Unidos acompanhando o tratamento médico de um parente e propôs prestar depoimento
de forma remota, o que
não foi aprovado pelos
membros da comissão.
O empresário também
foi ao STF (Supremo Tribunal Federal) com pedido para permanecer
em silêncio durante a
sessão, o que foi concedido pelo ministro Luís
Roberto Barroso. Wizard
é apontado como um dos
integrantes do chamado
gabinete paralelo, centro
de aconselhamento do

CONVOCAÇÃO | O bilionário bolsonarista Carlos Wizard

presidente Jair Bolsonaro
na pandemia e que pregava o negacionismo, em
particular a defesa da hidroxicloroquina e a recusa à vacina.
Ele já teve na semana
passada seus sigilos telefônico e telemático quebrados pela comissão. A
medida é vista como forma de pressão, uma vez
que enxergam que o empresário busca obstruir a
apuração dos fatos que o
envolvem.
As investigações da CPI
estão direcionadas aos 14

integrantes do grupo de
assessoramento ao presidente paralelo à estrutura
do Ministério da Saúde.
Por meses, médicos,
atuais e ex-assessores
palacianos, um empresário e até um congressista
desprezaram a importância da vacina e enalteceram, em sintonia com
Bolsonaro, a defesa de
medicamentos sem eficácia comprovada contra a
Covid-19.
O gabinete paralelo
participou de ao menos
24 reuniões no Palácio

do Planalto e no Palácio
da Alvorada. Nelas estavam, por exemplo, a oncologista Nise Yamaguchi
-em cinco encontros- e o
deputado federal Osmar
Terra (MDB-RS), que foi
a 11. Há elementos ainda
da participação de mais
seis médicos.
Segundo o vice-presidente da CPI, senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a comissão deverá votar até a semana que
vem requerimento que
pede a quebra de sigilo
das empresas de Wizard.
Nesta quinta, durante
rápida abertura da sessão,
o presidente da CPI, Omar
Aziz (PSD-AM), criticou
a conduta do empresário. “O que me espanta é
um cidadão procurar o
STF para conseguir um
habeas corpus para vir a
essa CPI para ficar em silêncio nas perguntas que
forem feitas a ele e ele não
aparece. Então para que
foi ao Supremo sendo que
não vinha?”, disse Aziz.
Nesta sexta-feira (18),
a CPI ouvirá os médicos
Ricardo Ariel Zimerman
e Francisco Eduardo Cardoso Alves. A comissão
também deve analisar requerimentos que pedem
a convocação do governador do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro (PL),entre
outros.

PANDEMIA

Araraquara anuncia novo ‘lockdown’
Quase quatro meses
após ter decretado lockdown, Araraquara (a 273
km de São Paulo) novamente terá restrições
totais depois de superar,
pelo terceiro dia consecutivo, os índices estabelecidos de contaminação
pela Covid-19 para manter o comércio aberto.
O anúncio foi feito na
manhã desta quinta-feira (17) pela secretária da
Saúde, Eliana Honain,
por meio das redes sociais da prefeitura. O
novo lockdown em Araraquara terá início às 12h
de domingo (20) e prosseguirá até as 23h59 do
dia 27.
Nesta quinta, foram
recebidos os resultados
de 856 exames, dos quais
202 foram positivos, o

que representa 23,59%
do total.
Decreto
publicado
pelo prefeito Edinho Silva (PT) estabelece que,
se a taxa de positividade
passar de 20% nos testes
em geral (sintomáticos e
assintomáticos) ou 30%
nos sintomáticos por três
dias seguidos ou cinco
alternados em uma semana, as atividades econômicas serão fechadas
por no mínimo uma semana.
A reabertura ocorrerá
após três dias consecutivos com taxas abaixo de
20% (sintomáticos) ou
15% (na testagem em geral). Na quarta-feira (16),
a testagem geral indicou
20,04% de casos positivos (199 de 993 exames)
e, na terça (15), 22,97%
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(91 casos em 396 amostras). Segundo a prefeitura, o decreto foi construído com especialistas em
epidemiologia e participação da Opas (Organização Pan-Americana de
Saúde).
A alta de casos positivos, atendimentos na
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento), internações e mortes nas últimas semanas já indicava
que novas restrições seriam adotadas, como a
Folha mostrou no início
do mês.
Na noite desta quinta,
Edinho disse acreditar
que será a última vez que
a cidade tomará medidas
do tipo e que a decisão
foi tomada como forma
de evitar o colapso na
rede hospitalar.

“Seguramos a pandemia até o mês de maio,
mas é evidente, se não
tem barreira imunológica, toda vez que flexibiliza, permite a circulação
de pessoas, a contaminação volta a crescer. E
estamos vendo no Brasil inteiro aquilo que se
chama de terceira onda.
A contaminação cresceu
em todo o Brasil”, afirmou Edinho.
Na primeira quinzena
de junho, a cidade registrou 2.588 casos de Covid-19, ante os 2.780 do
mês inteiro de março,
após a aplicação do primeiro lockdown. O prefeito disse que enfrenta
a pandemia com transparência, sem maquiar
números e sem omitir informações. | FOLHAPRESS

GIRO

Aliados dizem que Lula não deve ir a atos
de sábado e citam situação da pandemia
Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) dizem que ele não deve participar
das manifestações deste sábado (19) contra o
governo Jair Bolsonaro. Segundo pessoas ouvidas
pela reportagem, entre as preocupações dele
estão principalmente as aglomerações que
poderia gerar durante a pandemia de Covid-19
e a incerteza a respeito das condições de sua
segurança individual. Lula consultou médicos,
entre eles o deputado Alexandre Padilha
(PT-SP), que lhe disseram que sua presença
provavelmente geraria agrupamentos e infrações
ao distanciamento social, que devem ser
desencorajados durante a pandemia. Do ponto
de vista individual, Lula já recebeu duas doses de
vacina contra a Covid-19.
Arquivo / TodoDia Imagem

NÃO VAI | O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Brasil aplica 2,2 mi de doses de vacinas
contra Covid, maior marca até o momento
O Brasil aplicou 2.220.845 doses de vacinas contra
Covid-19 nesta quinta-feira (17). Esta é a 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 2.088.159 da primeira e 132.686 da
segunda dose. Antes, o maior número de vacinas
aplicados em um dia havia sido registrado em 23
de abril (1.744.001). Na quarta-feira (16), o país
aplicou 1.731.610 doses, agora a terceira maior
marca. No total, 60.381.020 pessoas receberam
pelo menos uma dose da vacina contra a Covid
no país – 24.085.577 delas já receberam a segunda
dose do imunizante. O total de doses aplicadas
passa de 84 milhões.

MEC ignora área técnica e quer criar
‘tribunal ideológico’ do Enem
Após o ministro da Educação, pastor Milton
Ribeiro, desistir de olhar pessoalmente as
questões do Enem, o MEC prepara a criação
de uma comissão permanente para revisão
ideológica da prova. A iniciativa é refutada pela
área técnica.Minuta de uma portaria do Inep
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais)estabelece uma espécie de tribunal
ideológico, com a criação de uma nova instância
de análise dos itens das avaliações da educação
básica. O documento fala em não permitir
“questões subjetivas” e atenção a “valores morais”.
O governo Bolsonaro tem aversão a questões que
abordem, por exemplo, discussões de gênero.
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LEGISLATIVO

Senado aprova MP que
abre caminho para a
privatização da Eletrobras

Pedro França / Agência Senado

Com 42 votos a favor e 37 contra, senadores deram
sinal verde para que governo possa vender estatal
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em uma votação apertada, o Senado Federal
aprovou nesta quinta-feira (17) medida provisória que abre caminho
para a privatização da
Eletrobras. Com 42 votos a favor a 37 contra, o
governo, especialmente
o ministro Paulo Guedes
(Economia), obteve uma
vitória no Congresso.
Com apoio de partidos
da base do governo, a
venda da estatal avança
no Congresso, que arrastava essa discussão desde o governo do ex-presidente Michel Temer
(MDB).
Os senadores vão agora analisar os destaques
- pedidos de alteração
pontuais no projeto. A
MP (medida provisória)
precisará retornar à Câmara, pois o Senado mudou o texto que foi aprovado pelos deputados no
fim de maio.
Para chegar ao resultado, o relator do texto,

Marcos Rogério (DEM-RO), precisou recuar em
alguns pontos. Ao todo, o
senador apresentou três
versões do relatório. Na
última delas, ele retirou
a exigência de contratação de térmicas movidas
a gás natural antes da
desestatização; desistiu
de prorrogar benefícios
a usinas a carvão mineral
e incluiu um dispositivo
que tira poderes do Ibama e da Funai (Fundação
Nacional do Índio) no licenciamento da linha de
transmissão de energia
Manaus-Boa Vista.
A MP foi enviada pelo
presidente Jair Bolsonaro no fim de fevereiro. Foi uma sinalização
ao mercado de que a
agenda liberal de Guedes segue de pé. O texto
precisa do aval final da
Câmara até terça-feira
(22) para não perder validade. De acordo com o
texto, a privatização se
dará da seguinte forma:
haverá um aumento do
capital social da Eletrobras pela emissão de

ações ordinárias (com
direito a voto), de forma
a diluir a participação da
União na empresa.
Assim, a União, que
hoje tem a maioria das
ações ordinárias da Eletrobras, passará a ser
minoritária, em torno
de 45%. A MP permite
ainda que a União faça
uma oferta secundária
de ações, vendendo sua
própria participação na
empresa.
‘JABUTIS’
O texto-base aprovado
pelo Senado é criticado
por representantes do
setor elétrico por causa
de medidas incluídas na
MP pelo Congresso, que,
segundo essas entidades,
devem encarecer a tarifa de energia. Mudanças
na proposta para incluir
incluir temas alheios à
proposta original, são
chamadas de jabutis.
No caso da MP da
Eletrobras, a avaliação
entre especialistas que
acompanham a discussão é que os parlamen-

POLÍTICA

VOTOS | Sessão online do Senado nesta quinta-feira que discutiu a MP da Eletrobras

tares usam o texto, que
deveria tratar apenas da
privatização da estatal,
para ampliar privilégios
de grupo privados da
área de energia, gerando
custos bilionários adicionais, que serão inseridos,
no futuro, na conta de luz
de todos os brasileiros.
Diante de reclamações
inclusive na base aliada
de Bolsonaro, o relator
teve que recuar em alguns jabutis.
Rogério havia apresentado uma versão nesta
quarta (16) que exigia a
contratação das térmicas a gás antes da privatização. No texto-base
aprovado não há mais a
determinação prévia de
leilões - eles ainda terão
que acontecer, de acordo
com o projeto, mas não

há mais a obrigatoriedade de serem realizados
antes da desestatização.
O recuo foi um pedido do governo, pois a
avaliação de técnicos da
equipe do presidente Jair
Bolsonaro era que essa
obrigação de contratos
prévios poderia inviabilizar a privatização da Eletrobras. Isso porque os
leilões das térmicas ainda dependeriam de novos empreendimentos.
Em outro jabuti, a proposta atropela o Ibama
e a Funai para dar início
à construção de uma linha de energia elétrica
de alta tensão na terra
indígena waimiri-atroari
(Amazonas e Roraima).
O texto diz que, uma vez
que concluído o Plano
Básico Ambiental-Com-

ponente Indígena (PBA-CI), fica a União autorizada a iniciar as obras
do Linhão de Tucuruí. O
caminho comum é que a
Funai e o Ibama emitam
parecer quando esse plano fica pronto.
Para tentar viabilizar a
desestatização da Eletrobras, a Câmara incluiu na
proposta uma previsão
de contratação de 6 gigawatts (GW) em térmicas
a gás nas regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste
e Sudeste, e de outros 2
GW em pequenas centrais hidrelétricas.
No Senado, essa medida foi ampliada. O texto-base aprovado pelos
senadores prevê a contratação de 8 GW. A instalação desses empreendimentos gera polêmicas.

ELEIÇÕES

Governador do MA, Flávio Dino
Flávio vê Lula e Bolsonaro no 2º turno
deixa PCdoB e deve seguir para PSB e descarta uma ‘terceira via’ em 2022
O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira
(17) que pediu a desfiliação do PCdoB. O gestor
estadual desejou êxito
ao partido, mas alegou
que uma grande “frente
de esperança” é um vetor
decisivo para um novo
ciclo de conquistas sociais para o Brasil. Informo que pedi desfiliação
ao PCdoB. “Desejo êxito
ao Partido na sua caminhada em defesa de uma
Pátria Livre e Justa. Uma
grande Frente da Esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de
conquistas sociais para o
Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando”, disse.
Dino esteve filiado à
legenda partidária por
15 anos, descritos por ele
como “acolhida fraterna”.
Devido à cláusula de barreira, o PCdoB não terá

Divulgação

DINO | Deixou o PCdoB

tempo no horário eleitoiral gratuito em 2022.
A norma impede ou
restringe o funcionamento parlamentar ao
partido que não alcançar
determinado percentual
de votos.
As informações foram
compartilhadas pelo gestor estadual no Twitter.
Nos comentários, seguidores começaram a es-

pecular qual será o novo
partido que abrigará o
governador. Em diversos
cometários, apoiadores
citam o PSB como o partido para o qual Dino irá
migrar. Até o momento,
Dino não declarou oficialmente quais serão
seus próximos passos
políticos, nem citou com
quais possíveis siglas teria negociado.
A reportagem apurou
com pessoas ligadas aos
partidos que Dino negociava há cerca de dois
anos uma fusão entre
PCdoB e PSB. Como não
houve uma definição,
Dino optou por deixar
o PCdoB e a negociação
com o PSB envolveria
uma possível candidatura para o Senado em
2022. O PSB já acertou a
filiação do deputado federal Marcelo Freixo (RJ).
| FOLHAPRESS

O senador Flávio Bolsonaro
(Patriota-RJ)
avalia que a chance de
um candidato de terceira via ser competitivo na
eleição de 2022 é “praticamente zero”. O filho
mais velho do presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) disse hoje acreditar que o pai enfrentará o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)
—hoje líder nas pesquisas— no segundo turno.
Flávio Bolsonaro deu
uma rara entrevista coletiva na saída de um almoço com membros da
Asserj (Associação dos
Supermercados do Estado do Rio de Janeiro),
do qual o presidente Jair
Bolsonaro também participou. O evento aconteceu no Hotel Windsor,
na Barra da Tijuca, zona
oeste do Rio, e contou

com a participação de
cerca de cem empresários, além do governador
Claudio Castro (PSC) —
que deve ter o apoio do
clã presidencial na tentativa de reeleição.
Segundo Flávio, tanto
o pai quanto Lula possuem um eleitorado fiel
que deve lhes garantir
uma vaga no segundo
turno em 2022. “Chance
praticamente zero [de
um candidato de terceira
via ir ao segundo turno].
Os dois que estão aí se
colocando, Bolsonaro
e Lula, têm um público
muito fidelizado. E em
quantidade suficiente
para colocar os dois no
segundo turno. Então
não acredito que exista uma terceira via que
vá promover todo esse
interesse em uma parcela maior de eleitores

do que os dois possuem
hoje em dia”, avaliou.
Ainda segundo o senador, que exerce um
papel de articulação política dentro da família,
a expectativa é positiva,
mesmo com Bolsonaro
enfrentando seu pior
momento em termos de
aprovação. “A tendência
é que o presidente Bolsonaro vá aumentando
sua gama de aceitação
dos eleitores à medida
em que a economia vá
melhorando, que a vacina vá sendo aplicada
nos braços dos brasileiros e que os programas
sociais do governo vão
atingindo mais pessoas.”
Flávio revelou ainda que
o presidente deve decidir o partido pelo qual
disputará a eleição de
2022 nos próximos dias.
| FOLHAPRESS
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ORIENTE MÉDIO

Israel volta a atacar Gaza em resposta a balões
Forças israelenses realizaram novos bombardeios aéreos contra alvos palestinos nesta quinta-feira
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Exército de Israel
voltou atacar a Faixa de
Gaza nesta quinta-feira
(17) após o lançamento
de balões incendiários,
em mais uma escalada
de tensões na região. Os
alvos dos bombardeios
aéreos, realizados pela
segunda vez nesta semana, foram locais do grupo
islâmico Hamas.
Em seu Twitter, as Forças de Defesa de Israel
(IDF, na sigla em inglês)
informaram que as ações
visaram complexos militares e um local de lançamento de foguetes que
pertencem ao grupo palestino. “O IDF aumentou sua prontidão para
diversos cenários e vai
continuar a atacar alvos
terroristas do Hamas em
Gaza.” A organização islâmica é considerada terrorista por Israel, EUA e
União Europeia.
Segundo o jornal Times of Israel, ao menos
oito incêndios foram
provocados no sul do
país nesta quinta e qua-

tro nesta quarta (16) por
balões incendiários lançados de Gaza, afirmaram os bombeiros.
A mídia palestina,
ainda de acordo com o
veículo, disse que um
ataque israelense tinha
como alvo um prédio
controlado pelo Hamas
na cidade de Beit Lahiya.
Houve ações relatadas
contra um outro edifício no norte de Gaza e
uma base perto de Khan
Younis pertencentes ao
grupo islâmico, além um
local perto da cidade de
Gaza e campos que abrigariam lançadores de foguetes subterrâneos, no
sul da região.
Não houve relatos de
palestinos feridos. Cerca de 20 minutos depois
de anunciar os ataques,
as forças israelenses
publicaram no Twitter
que sirenes soaram no
sul de Israel. Os ataques
reacendem o temor de
novos confrontos entre
judeus e palestinos menos de um mês após o
cessar-fogo que encerrou
o conflito de 11 dias entre
os dois lados.

A tensão entre Israel e
o Hamas, que controla a
Faixa de Gaza, voltou a
aumentar nesta semana,
após a realização de uma
marcha em Jerusalém
Oriental, na terça (15),
que reuniu milhares de
israelenses.
Dançando, carregando bandeiras israelenses
e entoando frases como
“o povo de Israel vive” e,
ainda que em menor frequência, “morte aos árabes”, uma multidão encheu a praça em frente ao
Portão de Damasco, uma
das entradas da Cidade
Antiga. O grupo, acompanhado por um grande
contingente de policiais,
era formado principalmente por judeus, nacionalistas e apoiadores da
ultradireita.
Considerando a marcha uma provocação,
palestinos convocaram
protestos na Faixa de
Gaza e em áreas da Cisjordânia ocupada por Israel. O chamado “dia de
fúria” evoca as memórias
ainda frescas dos confrontos entre palestinos
e policiais israelenses às

Reprodução

TENSÃO | Ataques ocorrem após lançamento de balões incendiários pelos palestinos

vésperas do conflito que
eclodiu no mês passado.
Mesmo antes do evento, balões incendiários
lançados da Faixa de
Gaza causaram diversos
incêndios em campos de
comunidades de judeus
perto da fronteira com
o enclave palestino. A
ação provocou, já na ma-

drugada de quarta, um
ataque aéreo do Exército
israelense.
O Hamas havia alertado sobre o perigo de
novas hostilidades durante a marcha. A declaração foi vista como um
teste para o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, que tomou

posse na segunda (14).
O sucessor de Binyamin
Netanyahu, que ficou
12 anos no poder em Israel, lidera um partido
de ultradireita cuja base
religiosa poderia se enfurecer caso a marcha
fosse submetida a uma
alteração no trajeto ou a
um novo adiamento.

INVESTIGAÇÃO

Polícia usa drones para localizar ‘serial killer do DF’
Na perseguição a Lázaro Barbosa de Sousa, 32,
acusado de assassinar
brutalmente uma família no Distrito Federal, a
polícia recorreu a drones
equipados com infravermelho. Capaz de identificar movimentos no meio
da mata, a tecnologia
está sendo usada principalmente à noite. É nesse
período, afirma a coordenação da força-tarefa,
que Sousa abandona os
lugares onde se esconde
durante o dia para buscar
alimentos e continuar a
fugir do cerco policial.

“Estamos
utilizando
os drones para tentar,
principalmente à noite,
visualizar algum movimento dele”, disse o secretário de Segurança
Pública de Goiás, Rodney
Miranda. “Temos a informação de que ele se
movimenta à noite. Então esses drones podem
captar algum movimento
em alguma clareira, em
algum ponto aberto nessa mata.”
Nesta quinta-feira (17),
a perseguição ao “serial
killer do DF”, como Sousa tem sido chamado,

Divulgação

CAÇADA | Policiais de Goiás durante buscas por Lázaro

entrou em seu nono dia.
O Ministério da Justiça

enviou um grupo de 20
integrantes da Força Na-

cional para ajudar nas
buscas.
Foram
mobilizadas
centenas de agentes de
segurança de Goiás e da
capital do país. Segundo
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.
As buscas se concentram nas cercanias de
Edilândia (GO), povoado
localizado no entorno
do DF a pouco menos de
100 km de Brasília.

Helicópteros e cães farejadores são usados na
operação, e barreiras foram montadas nas rodovias que cortam a região.
As polícias Federal e Rodoviária Federal auxiliam
no trabalho.
Na semana passada,
Sousa invadiu uma chácara em Ceilândia (DF),
possivelmente para roubar, segundo apontam
as investigações, e matou
um casal e dois filhos.
Também matou uma
mulher de 43 anos e invadu outras chácaras.

| FOLHAPRESS

GOVERNO

Guedes quer redução no desperdício de alimentos
AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse
nesta quinta-feira (17)
que é possível estabelecer ações contra o desperdício de alimentos
para fortalecer os programas sociais. “A principal ideia é conectar a

solução do problema do
desperdício com o ataque direto à fome que é
justamente objetivo das
nossas políticas sociais.
Precisamos facilitar a
conexão entre as políticas sociais de um lado e
o desperdício que ocorre
do outro lado”, ressaltou
ao participar de evento
promovido pela Abras

(Associação Brasileira de
Supermercados).
Segundo o ministro,
podem ser elaboradas
propostas para que diferentes setores reaproveitem comida que seria
perdida para apoiar famílias em insegurança
alimentar.
“Podemos,
por exemplo, pensar em
um incentivo para que

todos esses alimentos
perdidos, ao invés de
serem jogados fora, possam serem canalizados
para programas sociais,
como postos de atendimento
endereçados
aos mais necessitados”,
acrescentou.
Para Guedes, é preciso
que o país concilie as diversas necessidades para

promover crescimento
econômico e melhoria
da qualidade de vida da
população. “Queremos
manter toda a cadeia produtiva funcionando. Que
o Brasil consiga expandir sua área de produção
sem destruir o meio ambiente. Esse tratamento
de água e esgoto também
é preocupação do nosso

governo, assim como a
perda de alimentos”. O
ministro enfatizou ainda a contradição entre o
Brasil ser um dos maiores
produtores do mundo e
ainda ter pessoas vivendo com insegurança alimentar. “O país não pode
ser o celeiro do mundo
sem acabar com a fome”,
destacou.
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NO MARACANÃ

Santos perde e cai para o 13º lugar
Time da Vila Belmiro teve o dominínio da posse de bola, mas foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 1 a 0
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Santos teve o domínio
da posse de bola durante
quase toda a partida contra o Fluminense na noite
de quinta-feira (17), no Rio
de Janeiro. Pelo segundo
jogo seguido, no entanto,
fracassou na tentativa de
balançar a rede. E, desta
vez, perdeu por 1 a 0, placar definido em chute preciso do veterano Nenê.
De acordo com o SofaScore, a bola ficou nos pés
alvinegros durante 69%
do confronto no Maracanã. A formação tricolor
precisou atacar menos
e finalizar menos para
chegar ao triunfo, no início do segundo tempo.
Aproveitar a chance que
apareceu em cruzamento
mal cortado pela zaga vi-

sitante foi o suficiente.
Ainda invicto no Campeonato Brasileiro, agora
com duas vitórias e dois
empates, o Fluminense
chegou aos oito pontos
e assumiu a quinta colocação. Já o Santos, que só
conseguiu vencer uma vez
na competição até agora, ficou estacionado nos
quatro pontos e caiu para
a 13ª posição na tábua de
classificação.
Diferentemente do que
havia ocorrido no empate
por 0 a 0 com o Juventude
no último final de semana,
o time dirigido por Fernando Diniz teve oportunidades de gol. Não foi estéril a
posse de bola, do ponto de
vista da criação de chances, mas as finalizações
não foram boas e facilitaram o trabalho do goleiro
Marcos Felipe.

Após um início de dificuldades na marcação,
no qual levou cabeceio de
Caio Paulista no travessão,
o Santos se estabeleceu no
ataque e chegou a ensaiar
uma pressão. Foi só no final do primeiro tempo que
os comandados de Roger
Machado
conseguiram
sair do campo de defesa e
atrapalhar a saída de bola
do rival.
No começo da segunda
etapa, houve o lance decisivo. Após lateral do lado
esquerdo e cruzamento
na área, aos seis minutos,
Fred brigou pela bola. Felipe Jonatan tentou impedir
que Caio Paulista a dominasse e fez um corte que
se mostrou desastrado. Na
entrada da pequena área, a
bola acabou se oferecendo
a Nenê, que finalizou sem
deixá-la cair no chão.

Ivan Storti/Santos FC

PARTIDA | Marinho (centro) disputa a bola com dois jogadores do Fluminense

DESEMPENHO EM ALTA

Scarpa se torna peça-chave no Palmeiras
Na vitória palmeirense
por 3 a 0 sobre o Juventude, nestaa quarta-feira
(16), Gustavo Scarpa teve
participação decisiva nos
três gols: bateu o escanteio do gol contra de William Matheus, que abriu
o placar. Cruzou para
Deyverson ampliar de
cabeça. E tocou para Breno Lopes fazer o terceiro,

um golaço, com chute de
primeira da entrada da
área.
Com os dois passes
para gol no Sul, o camisa
14 chegou a 11 assistências em 25 jogos na temporada. Tem assim nove a
mais que os oitos jogadores segundos colocados
empatados no quesito,
com duas. Com os quatro

Clubes

PG

J

V

GP

SG

Fortaleza
Athletico-PR
Atlético-MG

10
9
9

4
3
4

3
3
3

8
5
4

6
5
2

Bragantino
Fluminense
06 Palmeiras
07 Bahia
08 Atlético-GO
09 Flamengo
10 Corinthians
11 Sport

8
8
7
7
7

4
4
4
4
3

2
2
2
2
2

10
4
7
8
3

4
2
4
3
3

6
4
4

2
4
4

2
1
1

3
3
3

3
-1
-1

12 Ceará
13 Santos
14 Internacional
15 Cuiabá
16 São Paulo

4
4
4
2
2

4
4
4
3
4

1
1
1
0
0

5
3
4
2
1

-2
-2
-4
-1
-3

17 Chapecoense
18 Juventude
19 América-MG
20 Grêmio

2
2
1

4
4
4

0
0
0

2
2
0

-5
-6
-4

0

3

0

2

-3

• 4ª RODADA
Quarta-feira (16/06)
19h – Internacional 0 x 1 Atlético-MG
19h – São Paulo 1 x 1 Chapecoense
20h30 – Corinthians 1 x 2 Bragantino
21h30 – Palmeiras 3 x 0 Juventude

Ontem (17/06)
16h – América-MG 0 x 0 Cuiabá
16h – Ceará 1 x 2 Bahia
19h – Sport 1 x 0 Grêmio
19h – Atlético-GO 0 x 0 Fortaleza
19h – Fluminense 1 x 0 Santos

Na avaliação do site Sofascore, contra o Juventude, o meia foi o melhor
em campo com uma
nota 8.4. Teve 85% de
acerto nos passes, 86%
em lançamentos, e dois
desarmes.
Por contingência, escalado inicialmente como
ala esquerdo na chegada
do técnico Abel Ferreira,

COVID-19

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
01
02
03
04
05

gols que marcou, soma
15 participações em gol
na temporada e também
lidera a estatística
Jogador com mais participações em jogos no
ano, com 39 — somadas
as partidas da temporada 2020 —, Scarpa torna-se uma opção cada
vez mais sólida na parte
criativa do meio-campo.

Scarpa fez, em Caxias do
Sul, sua quinta partida
como titular na posição
em que mais gosta de
atuar, como meia. O jogador tem sido favorecido pela nova formação
tentada pelo técnico, em
que joga à frente dos volantes, na criação, fazendo par com Raphael Veiga. E tem correspondido.

Na disputa interna
com Veiga, colega de
posição, Scarpa aparece como sombra e sério
postulante a ficar no
time, caso Abel retorne
à formação com um só
meia de criação. Com
características únicas,
Scarpa aparece bem
chutando ou passando.
| FOLHAPRESS

CORINTHIANS

São Paulo toma
Léo Santos é cedido
vacina no Paraguai para o time sub-23
O São Paulo viajou
nesta quinta (17) para
Assunção, no Paraguai,
onde a delegação recebeu a primeira dose da
vacina contra a Covid-19,
disponibilizada pela Conmebol. A entidade sul-americana fechou acordo
com a Sinovac, com ajuda
do governo do Uruguai,
para receber 5.000 doses
da Coronavac.
É a vacina da mesma
farmacêutica que tem
acordo com o Instituto
Butantã e o governo do
estado de São Paulo para
produção do imunizante. A confederação pretende distribuir as doses
para todo o futebol sul-americano, feminino e
masculino.
Como no Brasil não é

permitida a aplicação
de vacinas adquiridas
por empresas privadas,
os times do país precisam recebê-la no exterior. Foi assim com o
Atlético-GO e também
com o Palmeiras.

RECOMENDAÇÃO
“Atendendo à recomendação da Conmebol,
a delegação são-paulina
recebeu a primeira dose
da vacina contra Covid-19”, divulgou o time
tricolor nas redes sociais.
Não foi informado
quando nem onde o
elenco tomará a segunda
dose da vacina. A equipe
viajou na manhã desta
quinta, mas já retornou
ao Brasil.
| FOLHAPRESS

O Corinthians voltou
aos treinos nesta quinta-feira (17), dia seguinte à
derrota para o Red Bull
Bragantino, em casa,
pela quarta rodada do
Campeonato Brasileiro.
Os titulares ficaram na
parte interna do CT Joaquim Grava, e apenas
os reservas trabalharam
com bola.
Na ocasião, o zagueiro
Léo Santos foi cedido ao
time sub-23 do Corinthians para ganhar ritmo
de jogo. Como é habitual
em dias que sucedem as
partidas, os atletas que
iniciaram o jogo do dia
anterior fizeram exercícios regenerativos para
acelerar o processo de
recuperação muscular.

Por conta disso, o
técnico Sylvinho não
pôde fazer um treino
tático. As atividades
do dia, segundo o Corinthians, foram de
fundamentos técnicos,
como passes, finalizações e cruzamentos.
JOGO
O zagueiro Léo Santos,
que não joga com o time
principal desde o dia 9
de maio, foi emprestado
ao elenco de Aspirantes,
pelo qual foi titular na
partida contra o Red Bull
Bragantino pelo Brasileiro da categoria. A equipe
sub-23 do Corinthians
jogou em Jarinu e ficou
no empate sem gols.
| FOLHAPRESS
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RUMO A TÓQUIO

Com Daniel Alves,
Jardine convoca
Seleção Olímpica

Thais Magalhães/CBF

Zagueiro de 38 anos do São Paulo é o jogador mais
experiente; Neymar está fora da lista de 18 jogadores
pretende liberar o atacante Pedro, que foi chamado
por Jardine.
“A gente trabalha e sempre trabalhou visando a
questão técnica e escolhendo os melhores. O
Flamengo tem uma posição e nós, tecnicamente,
temos outra. O Pedro hoje
é um jogador importante
e determinante nesse processo olímpico” , afirmou
Branco, coordenador da
seleção.
A seleção se concentra a
partir de 1º de julho. Na estreia nos Jogos de Tóquio, a
equipe terá uma reedição
da final de 2016, contra a
Alemanha, no dia 22. O

O técnico André Jardine convocou nesta quarta-feira (17) os jogadores da seleção brasileira
para a disputa da Olimpíada de Tóquio. A lista
é praticamente dividida
entre atletas que atuam
dentro e fora do Brasil.
São oito convocados do
exterior, contra 10 de times nacionais.
O mais experiente do
grupo será Daniel Alves,
38. Neymar, camisa 10 da
seleção principal e campeão olímpico em 2016,
não foi chamado. Normal-

mente, para a Olimpíada,
apenas três jogadores acima dos 23 anos podem ser
convocados.
Como a edição de Tóquio foi adiada de 2020
para 2021, esse limite também mudou para 24. Na
lista brasileira, estão acima
dessa idade, além do lateral são-paulino, o goleiro
Santos, 31, e o zagueiro
Diego Carlos, 28.
Muitos times da Europa
já anunciaram ou deram
a entender que não irão
liberar seus jogadores para
os Jogos Olímpicos, já que
os campeonatos estarão
em andamento. No Brasil,
o Flamengo disse que não

TÊNIS

APÓS PARADA CARDÍACA

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Nadal deixa
Wimbledon
e Olimpíadas

DECISÃO DIFÍCIL
“Nunca é uma decisão
fácil de tomar, mas depois de ouvir o meu corpo e discutir com a minha
equipe, compreendo que
é a decisão certa”, afirmou
o bicampeão de Wimbledon (2008 e 2010) e duas
vezes medalhista de ouro
olímpico (simples em
2008 e duplas em 2016,
quando foi o porta-bandeira espanhol no Rio).
| FOLHAPRESS

Brasil está no Grupo D, que
tem também Arábia Saudita e Costa do Marfim.
Se avançar às quartas
de final, encara um dos
times do Grupo C (Egito, Espanha, Argentina e
Austrália). Apenas os dois
melhores de cada uma das
quatro chaves avançam. O
primeiro colocado de um
agrupamento enfrenta o

segundo do outro.
Os 18 convocados para
a Olimpíadas são: goleiros
Breno, 22 (Grêmio), Santos,
31 (Athletico); laterais Daniel Alves, 38 (São Paulo);
Gabriel Menino, 20 (Palmeiras); Guilherme Arana,
24 (Atlético-MG); zagueiros Diego Carlos, 28 (Sevilla); Gabriel Magalhães, 23
(Arsenal); Nino, 24 (Flumi-

nense); meias Bruno Guimarães, 23 (Lyon); Claudinho, 24 (Bragantino);
Douglas Luiz, 23 (Aston
Villa), Gerson, 24 (Flamengo), Matheus Henrique, 23
(Grêmio); atacantes Antony, 21 (Ajax), Malcom, 24
(Zenit); Matheus Cunha,
22 (Hertha Berlim); Paulinho, 20 (Bayer Leverkusen)
e Pedro, 23 (Flamengo).

EUROCOPA

Eriksen fará cirurgia Holanda garante vaga
e usará marcapasso antecipada para as oitavas
Divulgação

Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira
(17) que não participará de Wimbledon e dos
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. De acordo
com ele, isso se deve a
uma tentativa de prolongar sua carreira.
O espanhol de 35 anos
disse que a diferença de
duas semanas entre Roland Garros, finalizado
no último fim de semana, e Wimbledon, que começará em 28 de junho,
não será tempo suficiente para ele se recuperar
depois de uma temporada exigente no saibro,
em que disputou cinco
campeonatos. O torneio
de tênis da Olimpíada
começará em 24 de julho.

COMANDANTE | Jardine (esq) durante a convocação da seleção para os jogos de Tóquio

SUSTO | Eriksen passou mal durante partida da Eurocopa
AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

O dinamarquês Christian Eriksen usará um
cardioversor desfibrilador
implantável (CDI) após
desmaiar em campo por
causa de uma parada cardíaca que sofreu durante
a partida de estreia de seu
time na Eurocopa (contra
a Finlândia), disse o médico da seleção da Dinamarca nesta quinta-feira (17).
Eriksen foi salvo por
uma ressuscitação cardiopulmonar realizada em
pleno gramado, e seu coração voltou a bater graças a
um desfibrilador antes de
ele ser levado ao hospital,
onde está se recuperando.
O jogador receberá um

CDI, um aparelho eletrônico pequeno que é uma
espécie de marcapasso
que pode evitar paradas
cardíacas fatais disparando uma carga que restaura
o ritmo cardíaco normal.
“Após Christian passar
por vários exames cardíacos, foi decidido que
ele deveria receber um
CDI”, declarou o médico
Morten Boesen em um
comunicado. “Este aparelho é necessário após um
ataque cardíaco por causa
de perturbações rítmicas”,
afirmou.
“Christian aceitou a
solução, e além disso o
plano foi confirmado por
especialistas nacionais e
internacionais”, afirmou o
médico.

A Holanda garantiu vaga
nas oitavas de final da Eurocopa. Na tarde desta
quinta-feira (17), a seleção
holandesa venceu a Áustria por 2 a 0, em Amsterdã, e assegurou vaga antecipada para a próxima
fase da competição. Depay
e Dumfries marcaram os
gols da vitória.
O triunfo holandês veio
sem susto. Jogando em
casa, a equipe de Frank de
Boer dominou a partida e
construiu o resultado com

Memphis Depay, de pênalti, aos dez minutos do
primeiro tempo, e Denzel
Dumfries, aos 21 da etapa
final.
O destaque da partida
ficou por conta de Dumfries, que sofreu a penalidade que deu início à
vitória e ainda anotou o
segundo da equipe.
Com o resultado, a Holanda chegou a seis pontos,
na liderança do Grupo C.
Ucrânia e Áustria somam
três cada. A Macedônia do

Norte ainda não pontuou.
Os holandeses não podem mais ser ultrapassados na sequência da fase
grupos. Ucrânia e Áustria
se enfrentam na última
rodada e, mesmo que haja
vencedor, a Holanda leva
vantagem sobre ambos no
critério de desempate. Nos
outros jogos desta quinta
a Ucrânia venceu a Macedônia do Norte por 2 a 1 e
a Bélgica derrotou a Dinamarca pelo mesmo placar.
| FOLHAPRESS

COPA AMÉRICA

Desfalcada por Covid-19,
Venezuela segura Colômbia
Colômbia e Venezuela
empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira (17), no estádio Olímpico, em Goiânia, pela segunda rodada
da Copa América. Os colombianos pressionaram
durante os 90 minutos,
mas a desfalcada seleção
venezuelana conseguiu
segurar o empate. No final, os “cafeteros” ainda
terminaram a partida
com o Luis Díaz expulso.

A Venezuela atuou extremamente desfalcada
pela covid-19, sem 11 atletas. Dois jogadores testaram positivo antes mesmo da viagem ao Brasil e
foram cortados, além de
outros nove que receberam positivo em seus testes já em solo brasileiro.
Na próxima rodada, a
equipe colombiana permanece em Goiânia e
recebe o Peru no domin-

go (20), às 21h. Já a Venezuela viaja até o Rio de
Janeiro para enfrentar o
Equador, no mesmo dia,
às 18h.
O goleiro venezuelano
não teve tanto trabalhou,
mas apareceu bem quando foi exigido. Defendeu
chutes de Cardona e Zapata na primeira etapa e
contou com a sorte quando Mina não alcançou
cruzamento. | FOLHAPRESS
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CRISE

Feldman, nº 2 da CBF, é demitido
Ele era considerado aliado de Rogério Caboclo, que foi afastado da presidência após denúncia de assédio sexual
Mauro Horita

FOLHAPRESS
RIO DE JANEIRO

Walter Feldman, número 2 da entidade, não
é mais secretário-geral da
Confederação Brasileira
de Futebol (CBF). Ele foi
demitido pelo presidente
em exercício da confederação, o coronel Nunes,
nesta quinta-feira (17).
Feldman era considerado aliado de Rogério Caboclo até pouco antes da
denúncia de assédio sexual que afastou o mandatário da confederação
por 30 dias, a princípio.
O ex-secretário chegou a
ser demitido por Caboclo
no penúltimo dia de sua
gestão, quando Feldman
tentava convencê-lo a se
licenciar da presidência
da entidade para se defender das denúncias.
Contudo, foi readmitido por Nunes no último

dia 7, mesmo data do
recebimento da carta de
dispensa, assinada dois
dias antes. Feldman estava no cargo desde 2015,
quando foi chamado por
Marco Polo del Nero (ex-presidente banido por

Fabio Zebini, diretor
de mídia, assume o
cargo de secretáriogeral da entidade
corrupção) para trabalhar
na confederação. Antes
disso, durante a eleição
de 2014, ele foi coordenador da campanha de
Maina Silva para a presidência da República.
Fabio Zebini, atual diretor de mídia da entidade,
assume o cargo de secretário-geral. Caboclo era

talvez quem mais confiasse em Feldman em
toda a CBF. Após o racha
entre os dois, o secretário
se viu isolado e por um fio
dentro da entidade.
Internamente, especula-se que outros nomes
ligados ao presidente
afastado possam deixar
a entidade nos próximos
dias. Rogério Caboclo foi
afastado da presidência
pelo Comitê de Ética da
CBF no último dia 6, após
sua secretária acusá-lo de
assédio moral e sexual.
Outras duas funcionárias
da instituição foram citadas pela secretária do
dirigente afastado como
possíveis vítimas.
Mesmo antes da denúncia formal, os boatos
sobre o assédio já corriam
pelos corredores da confederação e causava mal-estar nos bastidores da
entidade.

DANÇA DAS CADEIRAS | Presidente em exercício da CBF demitiu Feldman (foto)

Víctor Carretero

EX-REAL MADRID

Ramos atrai grandes clubes

DESPEDIDA | Ramos foi homenageado pelo Real Madrid

Na manhã desta quinta-feira (17), Sergio Ramos se despediu definitivamente do Real
Madrid após 16 temporadas defendendo o clube. O zagueiro recebeu
homenagem do clube e
se se emocionou. Com
a saída do time merengue, um novo panorama
se abre para ele, que terá
que tomar uma decisão
importante: onde jogar
seus últimos anos.
Aos 35 anos, Ramos
ainda tem um bom line

TRIBUNAL

up e clubes da elite do
futebol europeu o veem
como uma boa oportunidade de mercado devido
ao seu nível e experiência em grandes competições. O time que mais
se fortaleceu nas últimas
semanas foi o Manchester City. Os responsáveis
por Ramos estão, há um
bom tempo, em contato
com os dirigentes do clube inglês com o intuito
de chegar a um acordo.
Outra
possibilidade
é o United. Essa é uma

opção que Ramos sempre gostou e que, atualmente, também procura
um zagueiro de primeira
classe para acompanhar
Maguire.
Entre os destinos com
mais possibilidades, está
Paris Saint Germain. Al
Khelaïfi, presidente do
clube, com a ajuda de
Leonardo, diretor esportivo, prepara um mega
projeto de um ano e com
o qual pretende ganhar
a Liga dos Campeões. O
setor onde o clube mais

pretende se fortalecer é
na defesa, e tem Ramos
na mira. Desde a saída
de Thiago Silva no ano
passado não tem um zagueiro experiente e a comissão técnica acredita
que seria bom ter um jogador com a experiência
do espanhol.
Com menos força soou
o Sevilla, time em que o
Ramos foi formado e
que estaria disposto a
desembolsar uma boa
quantia.
| FOLHAPRESS

COPA DO BRASIL

STJD rejeita pedido e disputa Sorteio das oitavas de final
do Brasileirão é mantida
será na próxima terça-feira
O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) rejeitou o pedido
do Flamengo para suspensão do Campeonato
Brasileiro durante a Copa
América. A decisão foi
por unanimidade (9 a 0)
no julgamento realizado
nesta quinta-feira (17)
pelo Pleno do tribunal.
Inicialmente, o presidente do STJD, Otávio
Noronha, já tinha negado liminar do Flamengo,
que ingressou com uma
medida inominada por
causa do número de jogadores convocados às
seleções brasileira e de

vizinhos sul-americanos,
o que, na visão do clube,
causaria desequilíbrio na
competição.
Relator do processo, o
auditor José Perdiz iniciou a série de votos contra a posição do clube:
“Entendo que a medida
deve ser desprovida. Pela
legislação em vigor, as
regras do atual campeonato foram debatidas e
aprovadas por todos os
clubes da Série A”.
SEGUE O JOGO
“Em todo ordenamento jurídico, compete à
CBF a organização da

competição. Se todas as
regras foram aprovadas
no conselho técnico, faz
prevalecer a decisão que
está em vigor: a realização das partidas e não
suspensão do campeonato”, completou Perdiz.
O auditor Felipe Bevilacqua pontuou que o
desequilíbrio é inerente
às competições no atual
momento, por causa da
pandemia do novo coronavírus. E citou que o
atacante Pedro desfalcou
o Flamengo recentemente porque está com a Covid-19.
| FOLHAPRESS

O Flamengo assegurou
na quarta-feira (16) a última vaga para as oitavas de
final da Copa do Brasil ao
vencer o Coritiba por 2 a
0. Com os 16 classificados
já conhecidos, a definição
dos confrontos da próxima
fase ocorrerá na próxima
terça-feira (22), às 16h (de
Brasília).
O sorteio promete fortes
emoções porque não há
divisão por potes, método
diferente do que foi adotado na edição passada. Ou
seja, todos os classificados
poderão se enfrentar, o
que abre a possibilidade

Alexandre Vidal / Flamengo

VITÓRIA | Bruno Henrique (dir)foi autor de um dos gols

para a realização de vários clássicos.
Além do Flamengo, as
oitavas do torneio terão
ABC, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, CRB, Criciúma, Fluminense, Fortaleza, Grêmio,

Juazeirense (BA), Santos,
São Paulo, Vasco e Vitória.
Além dos confrontos,
serão definidos os mandos dos jogos. Na próxima fase, a Copa do Brasil
passará a ter VAR.

| FOLHAPRESS
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‘MALHAÇÃO’

Atriz recorda cenas difíceis em novela
Diagnóstico de novos casos de câncer caiu em 2020 e, com a pandemia, pacientes enfrentam dificuldades
MARIANA ARRUDAS
FOLHAPRESS

No ar na reprise de
“Malhação - Sonhos”
(Globo, 2014-2015), a
atriz Helena Fernandes,
53, relembra a dificuldade de interpretar Lucrécia, personagem que vê a
vida se transformar após
receber diagnóstico de
câncer de mama. “Sofria
muito para fazer porque
tinham cenas muito difíceis”, conta.
Fernandes diz que foi
essencial abortar esse
tema na novela teen para
despertar “a consciência de quanto mais cedo
se buscar o tratamento,
mais chances existem de
cura”. Ela ressalta ainda
que é importante que
as pessoas não temam o
diagnóstico e façam o autoexame.
O diagnóstico de novos
casos de câncer caiu até
50% no país em 2020 e,
com o atual colapso de
hospitais devido à Covid-19, os pacientes oncológicos já enfrentam
novos
cancelamentos
de consultas e cirurgias.
A falta de um diagnósti-

co precoce e tratamento
pode fazer com que um
tumor em fase inicial
cresça e se torne menos
curável.
A artista rememora que
a caracterização da personagem era demorada,
em especial nas cenas em
que aparecia careca, em
decorrência do tratamento de câncer. Ela diz que
chegou a ficar “três horas
na maquiagem para colocar a prótese”, e conta
que uma de suas maiores
parceiras de cena foi Anajú Dorigon, 26, que interpretava Jade, sua filha e
aluna na escola Ribalta.
Helena Fernandes afirma que interpretar a professora de balé foi como
estivesse com três personagens em uma só. “Ela
começa cheia de razão e
mais dura e exigente com
a filha”, explica ela, “depois ela se quebra com
a descoberta da doença,
ela tem que rever a relação dela não só com
a filha, mas com todos”,
acrescenta.
“Quando ela se cura
nasce outra mulher, que
possibilita a construção
de uma personagem mais

leve e alegre”, completa.
Apesar da transformação,
Fernandes lembra que as
cenas as quais elas tratavam sobre o câncer eram
fortes e difíceis de serem
gravadas, e que isso a
aproximou ainda mais de
Anajú.
Mães de três filhos, Helena Fernandes afirma
que Anajú “me chama de
‘mamis’ até hoje”. “Nós
nos
emocionávamos
muito juntas. Foi [uma
personagem] muito importante na minha vida e
na minha carreira”, completa a atriz, cuja primeira
participação especial em
“Malhação” foi em 2001.
Na trama de Rosane
Svartman e Paulo Halm,
Fernandes
interpretou
Eugênia, uma personagem vaidosa, elitista e
presunçosa, que era dona
do estabelecimento onde
Paloma (Grazi Massafera)
a personagem principal
trabalhava. O folhetim da
Globo teve boa audiência
e marcou o retorno da
atriz a uma produção da
emissora após três anos
afastada. Também foi o
reencontro de Fernandes
com seu amigo Eduardo

Rede Globo/Divulgação

REENCONTRO | As atrizes Helena Fernandes e Anajú Dorigon, no ar com a reprise

Galvão, que morreu em 7
de dezembro de 2020, vítima da Covid-19.
Os dois trabalharam
juntos na novela infantojuvenil “Caça Talentos”
(Globo). Helena Fernandes se reuniu com as amigas Claudia Mauro, Lucia

de Sá, Flávia Monteiro,
Clara Garcia e Helena
Ranaldi para desenvolver
“Ele Delas”, série em homenagem a Eduardo Galvão - a história vai mostrar seis mulheres que
acabam unidas após o falecimento de um amigo.

Ainda em fase de produção, a atriz diz que esse
projeto é uma forma que
as seis melhores amigas
do ator encontraram para
“transformar a dor em
homenagem e eternizar
a nossa amizade, amor e
histórias com a arte”.

CRIME

GRAFITTI

Estreia série sobre Elize Matsunaga

Jacuba Festival vai
colorir a ‘Poderosa’

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A Netflix anunciou nesta
semana a série documental “Elize Matsunaga: Era
uma Vez um Crime”. Em
2012, ela foi condenada
por matar e esquartejar o
marido, Marcos Matsunaga, em um dos crimes que
mais repercutiram no Brasil. A produção nacional
estreia na plataforma no
dia 8 de julho. “Ainda não
sei dizer que tipo de emoção fez eu apertar aquele
gatilho”, diz ela no trailer
do documentário.
A série em quatro episódios de 50 minutos cada
apresenta também depoimentos de familiares e colegas dela e da vítima, além
de especialistas que acompanharam as investigações
- incluindo jornalistas, advogados de defesa e acusação e peritos criminais.
Também é revisitado o
passado de Elize, de sua
infância em Chopinzinho,
pequena cidade do Paraná, até o conturbado relacionamento com o empresário antes do assassinato.

O documentário apresenta ainda os detalhes
que sucederam o fato, desde tentativas de acobertamento do crime, passando
pela confissão, prisão, julgamento em 2016 e também saídas temporárias,
que foram acompanhadas
pela equipe de filmagem.
“Senti uma responsabilidade moral muito grande
em dirigir essa série. Não
só pela família do Marcos
e pelos amigos que sofreram com essa tragédia,
mas também pela família
da Elize, pessoas que não
sabiam de nada daquilo,
mas que também sofrem
as consequências até hoje”,
diz a diretora Eliza Capai.
O CRIME
O assassinato de Marcos
Matsunaga foi um dos crimes mais emblemáticos
da história recente de São
Paulo. O crime ocorreu
em 19 de maio de 2012,
no apartamento onde o
casal vivia, na Vila Leopoldina (zona oeste da capital
paulista), e os pedaços do
corpo de Marcos foram
jogados em locais distin-

Reprodução Youtube

DA REDAÇÃO
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ALGOZ | Autora do crime admitiu emoção ao dar o tiro

tos de Cotia (Grande São
Paulo). Elize foi presa em 4
de junho.
Segundo sua defesa afirmou na ocasião do crime,
ela matou Marcos após
uma discussão na qual foi
agredida por ele e também porque temia ficar
sem a guarda da filha, em
uma eventual separação
do casal.
A briga entre o casal teria começado porque Elize
confrontou Marcos com a
descoberta de uma suposta traição por parte dele.
Elize foi denunciada à
Justiça por homicídio triplamente qualificado: mo-

Utilize o leitor de códigos QR Code do seu
celular para assistir o
trailer da série
tivo torpe (vingança), recurso que dificultou defesa
da vítima e meio cruel. Ela
também foi indiciada por
ocultação de cadáver.

A arte do grafite espalha
suas cores vibrantes na
paisagem de Hortolândia.
Neste sábado e domingo
(19 e 20/06), acontece a 3ª
edição do Jacuba Festival
de Grafitti. Desta vez, o
evento fará uma intervenção artística na praça “A
Poderosa”, uma das principais áreas de lazer da cidade, localizada no Jardim
Rosolém. O festival conta
com o apoio da Prefeitura.
De acordo com os organizadores, o evento seguirá
os protocolos sanitários
de prevenção à COVID-19,
com uso obrigatório de
máscara, distanciamento
e disponibilização de álcool em gel.
Nesta 3ª edição, os organizadores explicam que
o objetivo é revitalizar a
praça “A Poderosa”. A intervenção artística será feita
no “H”, estrutura que fica
na área central da praça.
O festival contará com a
participação de 10 artistas

da cidade e da região, que
pintarão a estrutura neste
fim de semana, das 9 às
17 horas. A proposta é que
eles criem imagens que
façam referência à história do município (confira
abaixo quem são os artistas participantes).
Criado por dois artistas da cidade, Kranium
(Leandro Ferreira dos
Santos) e Cabelin (Hélio
Domingues da Luz), o festival teve na 1ª edição, em
2020, a participação de
artistas de cinco estados
brasileiros, que pintaram
um muro na avenida São
Francisco de Assis.
Já na 2ª edição, em fevereiro deste ano, o festival
realizou uma grafitagem
na fachada externa do
teatro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, órgão da
Secretaria de Cultura, no
Jardim Amanda.
Além de apoiar a realização da 3ª edição do Jacuba
Festival de Grafitti, a Prefeitura de Hortolândia realiza outras ações para recuperar a praça “A Poderosa”.
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Vínculo afetivo entre
cavalos e humanos é
abordado em livro
Autor, voluntário para o resgate de animais sob maus
tratos, se dedica ao estudo das nuances das espécies
Divulgação

DA REDAÇÃO		
CAMPINAS

Em “O Algoritmo do
Cavalo – um ensaio sobre comunicação interespécies”, Darko Magalhães, especialista em
domesticação e correção
comportamental
de cavalos, alia técnica
à experiências pessoais
para apresentar seu método genuíno e amoroso
de doma e treinamento
de cavalos.
Fruto de 10 anos de experiência, “O Algoritmo
do Cavalo” cruza histórias pessoais com técnicas do trabalho com
cavalos, levando o leitor
a conhecer um método
organizado e coerente para treinar cavalos
sem qualquer uso de
violência. Sem perceber,
o leitor encontra-se dialogando com o autor de
maneira leve e divertida.
De leitura fluida, sete
histórias de cavalos se
misturam com o desenvolvimento da evolução
da espécie, aproximando o leitor do que o autor chama de “como os
cavalos pensam”.
“De maneira indireta,
meu objetivo é construir

TV Tudo
Em casa

Nas reuniões por meio
de zoom, realizadas pela
teledramaturgia da Globo
para discutir novos projetos, aumenta cada vez
mais o número de participantes.
O que só reforça a ordem
de continuar investindo e
trabalhando no esquema
home office.

Bastidor

Bárbara França, vivendo Rebeca, nos bastidores de
“Gênesis”.
Começou nesta semana sua participação na fase
Abraão. Antes, a atriz integrou o elenco de “Amor Sem
Igual”, também na Record.
Blad Meneghel

Está quase

A teledramaturgia da
Globo ainda se preocupa com os detalhes que
faltam, mas a ideia é dar
início aos trabalhos de
“Pantanal” até o final deste mês.
Por aí se entenda, workshops e leituras de texto.
DARKO | Traçar paralelos entre o pessoal e o profissional

uma narrativa de vínculo
afetivo com os animais,
como realmente é minha
vida com eles”, aponta o
autor. “Espero transmitir,
com a obra, uma maneira de se comunicar com
cavalos, utilizando uma
abordagem sutil e consciente através dos gestos
e do controle do estado
interno”, acrescenta.
O livro tem como objetivo central promover
a qualidade de vida dos
cavalos. “A abordagem
que eu adotei é técnica,
mas não pude deixar de
dar minha visão pessoal
e também de aprofundar
muitas das passagens
com as histórias dos ca-

valos com quem tive a
oportunidade de trabalhar. Talvez a parte mais
difícil deste livro tenha
sido traçar paralelos, visão pessoal e um olhar
profissional que beneficiava a troca e o aprendizado”, detalha Darko.
Para aqueles que desejam desenvolver suas habilidades, o “Algoritmo”
ajudará a organizar um
método de aplicabilidade dos exercícios que,
geralmente, são realizados com cavalos no ramo
do horsemanship. O livro
também serve para quem
está chegando agora neste universo, em busca de
um trilho seguro.

Chamada de
embarque

Glenda Kozlowski e Elia
Junior já estão confirmados na delegação da Band
que vai ao Japão.
Os dois terão intensa
participação na cobertura
da Olimpíada, assim como,
durante a realização dos
jogos, irão apresentar o
“Show de Esportes” de lá.

Regressiva

Tatá Werneck também
está pronta para iniciar
as gravações de mais
uma temporada do “Lady
Night”, exibição no Multishow.
Lista de convidados em
preparação. Estreia entre
setembro e outubro.

Esfriou legal

Aquela ideia de colocar
outro boneco no lugar que
o Louro José ocupava no
“Mais Você”, da Ana Maria
Braga, parece que esfriou
ou ficou mesmo no passado.
Pelo menos, ninguém
falou mais. E tomara que
não fale. Não tem muito
sentido isso.

Pra onde vai?

Elisabetta Zenatti, ex-produtora Floresta, ainda
não anuncia o seu próximo
destino.
Para muitos, inclusive,
ela só abriria mão de uma
parceria sólida com a Sony
Pictures por algo muito
melhor. Resta saber o quê,
uma vez que as suas relações com o mercado sempre foram as melhores.

Bárbara França

Teatro

“O Vendedor de Sonhos”, com Luiz Amorim,
Mateus Carrieri e grande
elenco, estreia neste sábado curta temporada no
Teatro Liberdade, em SP.
Só dois meses e depois
viajar. No final do ano,
apresentações nos Estados Unidos.

Vale lembrar

A partir desta sexta-feira, o Playplus disponibiliza o primeiro episódio
de “Hospital”, série documental desenvolvida pelo
Jornalismo da Record.
Um trabalho, com histórias reais de vida, que
vai impressionar pela verdade.

Bate – Rebate
• O ministro do Supremo
Tribunal Federal Marco
Aurélio Mello é o convidado do “Canal Livre”, na
Band, deste domingo...
• ... Prestes a se aposentar da mais alta corte
do país, o decano vai ao
programa para fazer um
balanço da sua passagem
pelo STF...
• ... Apresentação de
Rodolfo Schneider e as
participações de Fernando
Mitre e Lana Canepa.
• Liah Soares lança nesta sexta-feira em todas
as plataformas o single,

‘Dizem que Amar é Assim,
em parceria com Zeca Baleiro...
• ... A cantora é casada
com o ator Carlo Porto, o
Adão do começo de “Gênesis”.
• Atriz e apresentadora,
Jacqueline Sato estrelará,
nesta sexta, o episódio
“Caipirinha” do podcast
ficcional “Sons & Drinks”...
• ... Trabalho que, em
outros episódios, contará
também com as participações de Miá Mello, Denise
Weinberg, entre outros.
• Mexidas nas manhãs
da Record apresentam
bons resultados...
• ... “Fala Brasil”, com
Mariana Godoy e Sérgio,
ontem, entregou para o
“Hoje em Dia” em primeiro
lugar.

C´est fini
Importante
também
destacar a importância de
plataformas de streaming
como Netflix, Amazon,
Globoplay, Disney+, entre
outras, nesse momento
complicado pelo qual o
mundo atravessa.
Não conseguem, claro,
montar um elenco de novela para suas produções,
mas estão colaborando
muito para o mercado de
trabalho. Isso é fato.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Perguntar não ofende?
Só se for em outro
planeta, porque aqui
na Terra há perguntas ofensivas, que
trazem nas entrelinhas uma tentativa
intencional de perturbar as pessoas.
É um jogo, mas bastante delicado de
sustentar.

LEÃO | 22/7 a 22/8
A comunicação é uma
ciência, que não se limita
ao que você quer dizer,
mas se estende à maneira com que
suas palavras serão interpretadas,
um fato que não deve ser deixado ao
acaso. O acaso é traidor.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Levar a sério tudo que
as pessoas dizem acaba
em briga. Neste momento, em que as
pessoas se reúnem, há um verdadeiro
caldo de cultivo de conflitos, porque
o mundo anda incentivando que uns
sejam contra os outros.

TOURO | 21/4 a 20/5
Discutir sexo dos anjos,
gostos e cores é como
correr atrás do próprio
rabo, nunca se chega a lugar algum, a
não ser ao próprio terreno do conflito,
que prende as pessoas numa paixão
de duvidoso gosto e reputação.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Sentir-se em segurança
é muito bom, mas se
para isso você tem de se
isolar, ou pior, deixar outras pessoas
inseguras, então chegou a hora de
questionar os parâmetros que servem
para você se sentir em segurança.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Faça do seu jeito, mas
não pretenda que as outras pessoas sigam seu exemplo. De
dentro de você, seu jeito pode parecer
o melhor, o epítome da perfeição, mas
o mesmo acontece do lado de dentro
das outras pessoas.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Faça escolhas a dedo
para não errar nas
pessoas que convida a
participarem de seus momentos de
regozijo, ou de outra maneira acabará
perdendo tempo e transformando
o entretenimento num campo de
batalha. Isso não.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Querendo contemporizar e colocar panos
quentes, você corre o
risco de colocar lenha na fogueira. Há
coisas que, legitimamente, precisam
de maior esclarecimento, mas acima
disso está a hora certa para tomar
essa atitude.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Os pontos de vista
podem e devem ser
mudados, porque se
preservar sempre no mesmo lugar
enquanto o mundo está em contínua
transformação, isso não daria resultados positivos, nem para você nem
para ninguém.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Há todo um encanto
envolvido nas tradições
e na sua conservação,
um encanto que se sente ameaçado
diante do que não se encaixa dentro
de sua visão. Veja, o mundo está mudando aceleradamente, e as tradições
não acompanham.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Tudo que você pensa e
que se transforma em
argumento que alimentará os conflitos, tanto interiores quanto com as
pessoas com que você se relaciona,
tudo isso precisaria ser questionado
para evitar desgaste.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Os argumentos que
servem de alimento para
as discussões e brigas
sempre parecem legítimos, porque se
fossem questionados e suavizados,
nunca haveria conflitos, não lhe parece? Mas, questionar evitaria muito
desgaste.

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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