Por mais obras
em Sumaré
Prefeito Dalben articula
projetos de mobilidade na
Casa Civil do governo de SP
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Chico faz apelo por regras do Plano
SP e promete cerco a aglomerações
Um dia após duros alertas de vereadores sobre a gravidade da pandemia, com hospitais lotados há mais de
uma semana, prefeito de Americana vai às redes e pede que população respeite normas para evitar o caos P3
Divulgação

Americana recebe 20 Campinas endurece
mil testes de Covid e toque de recolher e
Câmara amplia apoio fecha tudo às 19h
Kits para diagnóstico
rápido foram comprados
com verba do Legislativo,
que anuncia mais R$ 256
mil em materiais
Cidades 04

Com mais de 30 pessoas
na fila por UTI, metrópole
determina encerramento
das atividades duas horas
antes a partir de segunda
Cidades 03

Queiroga, Pazuello, Ernesto e
mais 11 agora são investigados
Relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros divulgou
uma lista com 14 nomes que passarão à condição de investigados, incluindo o ministro Marcelo Queiroga (Saúde), diretores da
pasta, os dois ex-ministros e membros do “gabinete paralelo”.
ENTREGA | Chico e Odir entre os vereadores Thiago Brochi, Thiago Martins e Nathália Camargo, com kits
Divulgação

DIA DE SONHO | A última quinta-feira foi especial para André Luiz
Tozzi Almeida, de 7 anos. Ele realizou seu sonho de conhecer a sede do
Corpo de Bombeiros, em Sumaré. O garoto é um grande admirador dos
bombeiros e considera esses profissionais os super-heróis da vida real. P5
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DIG prende
suspeito de
balear motoboy
em assalto

Perto de 500
mil óbitos, país
tem recorde de
casos de Covid
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As desvantagens de ser um aluno preto

25°
14°
Possibilidade
de chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,92%
R$ 5,069

Euro

+ 0,62%
R$ 6,015

Bovespa

+ 0,27%
128.405 pontos

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

07 - 23 - 32 - 41 - 42 - 47

Quina
Concurso 5.589 | 14/06/2021

10 - 19 - 28 - 29 - 73

Federal
Concurso 5.571 | 16/06/2021

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

Bilhete
25281
28979
67336
46309
51172

FRASE DO DIA

WALCIR SOARES JUNIOR
DOUTOR EM DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Explicações para as diferenças de desempenho
escolar no ensino básico
brasileiro são muitas. Essa
desigualdade no desempenho educacional reflete
outros tipos de desigualdade como a de renda, a regional, a social e a racial. De
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad2019), 56,2% da população
brasileira se autodeclara
preta ou parda. Mas as
características socioeconômicas desse grupo são
sistematicamente piores
do que as do grupo autodeclarado branco, mesmo
quando controladas características importantes.
E como seria de se esperar,
seu desempenho também.
A proporcionalidade de
pessoas
autodeclaradas
pretas e pardas na população brasileira e entre
alunos do 5º ano no ensino fundamental, segundo
dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb-2017) é muito
semelhante: 55%. No entanto, alunos autodeclarados pretos estão em clara
situação de desvantagem.
Compreender como se dá

essa desigualdade pode ser
importante também para o
planejamento de políticas
focalizadas que visem reduzir essa disparidade.
Autores como Soares e
Alves (2003) mostram que
o grande hiato entre alunos brancos e pretos em
relação ao desempenho
escolar pode se dar por
questões socioeconômicas, pelo nível de escolaridade dos pais e também
pelo incentivo à educação
dado pelos mesmos. De
acordo com Soares e Colla-

Alunos
autodeclarados
pretos estão em
clara desvantagem
res (2006), fatores culturais
como o envolvimento dos
pais com a educação de
seus filhos estão fortemente associados a esse hiato.
E é exatamente isso que
vemos ao analisar os dados
do Saeb.
Quando observadas as
diferenças em termos da
cor da pele autodeclarada
dos estudantes, vemos que
alunos pretos (e pardos)
e índios têm um desempenho sistematicamente
abaixo da média do país,
enquanto alunos brancos
têm um desempenho superior em quase dez pontos na escala do Saeb: 209
pontos na nota de português para negros e 219 para
brancos; 218 em matemá-

tica para negros e 229 para
brancos. Regionalmente,
o desempenho médio dos
alunos é pior quanto maior
a proporção de alunos
pretos. As regiões Norte e
Nordeste do país, onde a
proporção de pretos e pardos é de 65%, em média,
possuem os piores desempenhos médios – tanto em
português quanto em matemática. Os desempenhos
mais altos estão localizados
nas regiões Sudeste e Sul,
onde a proporção de pretos
é de 51% e 32%, respectivamente.
Alunos autodeclarados
brancos têm um desempenho superior em todas
as esferas administrativas,
municipal, estadual, federal e privada. Para o país
como um todo, 31% das
mães dos alunos do 5º ano
possuíam ensino superior
em 2017. Esse percentual
cai para 15% entre pretos.
Alunos pretos entre os 25%
com pior desempenho têm
uma menor proporção de
terem feito pré-escola.
Essas diferenças de desempenho se mantêm
mesmo quando controladas características socioeconômicas, escolaridade
dos pais, se o aluno estudou
ou não em escola pública e
se já reprovou alguma vez.
Isso demonstra a importância e necessidade de políticas afirmativas, uma vez
que essa defasagem pode
ser um importante componente discriminatório
em diversas oportunidades
que dependem do desempenho escolar.

IMAGEM DO DIA
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O momento é de
dificuldade, mas
também pedimos
a parceria da
comunidade

Potencial e barreiras à
emissão dos títulos verdes

JOÃO GUILHERME OMETTO
EMPRESÁRIO E MEMBRO DA
ACADEMIA NAC. DE AGRICULTURA

A emissão de títulos
verdes, ou green bonds, é
uma possibilidade cada
vez mais concreta para
os produtores rurais brasileiros,
considerando
os crescentes ganhos de
produtividade e sustentabilidade proporcionados
pelo aporte tecnológico
no campo. Porém, para
que isso ocorra, é preciso
avançar na regularização
florestal e agilizar a análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CARs).
Para entendermos melhor os fatores que credenciam os agropecuaristas do país a esse novo
modelo de financiamento, é importante lembrar
que, nas últimas quatro
décadas, a área plantada
expandiu-se em 33% no
Brasil, mas a produção
agrícola teve crescimento
de 386%. Ou seja, produzimos muito mais, ampliando em proporção
muito menor as terras
ocupadas pelas culturas.
O ganho de produtividade
deve-se, em grande parte,
à tecnologia, conforme
demonstram os dados
mais recentes da Companhia Nacional de Abastecimento sobre a produção
nacional de grãos na safra
2020/21, que será de 272,3
milhões de toneladas,
com aumento de 6% sobre o período anterior. A
produtividade média é de
3.989 quilos por hectare.
O crescente aporte
tecnológico no campo,
somado ao empenho e
consciência ecológica da
maioria dos produtores,
também contribui para
a proteção ambiental. O
setor agropecuário brasileiro utiliza, em média,

CHICO SARDELLI

FALECIMENTOS

Prefeito de Americana, sobre
a situação da pandemia de
Covid-19 na cidade

Santa Bárbara d’Oeste
Luiz Claudio Neves

MANUTENÇÃO SIDERAL | Engenheiro de vôo da ESA (Agência Espacial Europeia)

trabalha para remover painéis solares na Estação Espacial Internacional.
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apenas metade da superfície de seus imóveis
para a produção. A área
destinada à preservação
da vegetação nativa e
mananciais nos imóveis
registrados e mapeados
no Cadastro Ambiental
Rural (CAR) representa
mais de um quarto do
território do País, mais
precisamente 25,6%, revela a pesquisa “Embrapa
Territorial”. Com isso, são
protegidos no interior das
propriedades 218 milhões
de hectares, o equivalente
à superfície de 10 países
da Europa, incluindo Alemanha,
Grã-Bretanha,
França, Espanha, Itália e
Portugal, dentre outros.
Outro estudo da Embrapa mostra que o uso
de tecnologias “poupa-terra” no cultivo da soja
propiciou economia de 71
milhões de hectares em
área plantada no Brasil,
o que representa a soma
dos territórios da França e
da Irlanda. O mesmo processo de inovação possibilitou que a avicultura de
corte economizasse 1,55
milhão de hectares e a
suinocultura, um milhão.
As chamadas tecnologias poupa-terra mais
utilizadas por nossos
produtores são as de sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta (ILPF),
plantio direto, fixação biológica de nitrogênio e uso
de bioinsumos.
Consideradas essas demandas, preocupa-nos
o fato de que o Código
Florestal (Lei 12.651), discutido durante 13 anos
no Congresso Nacional e
aprovado em 2012, tenha
sido questionado durante muito tempo no Poder
Judiciário. Somente em
2018 o Supremo Tribunal
Federal declarou a constitucionalidade da maioria dos seus dispositivos.
Agora, é preciso recuperar o tempo perdido, estabelecer mais segurança
jurídica e agilizar os procedimentos necessários
à viabilização dos títulos
verdes.
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Após alerta e pressão
na Câmara, Chico faz
apelo sobre pandemia
Um dia após discursos de vereadores sobre gravidade
da crise, prefeito pede à cidade respeito ao Plano SP
LEON BOTÃO
AMERICANA

No dia seguinte à série
de discursos feitos por
vereadores na sessão da
Câmara sobre a gravidade
da pandemia na cidade,
o prefeito de Americana,
Chico Sardelli (PV), promoveu uma live nas redes
sociais nesta sexta-feira
(18) para fazer um apelo à
população para que siga as
normas do Plano São Paulo de combate à Covid-19.
Desde sábado passado
(12), os hospitais da cidade
têm operado com ocupação total para leitos de UTI
e até acima da capacidade nas alas de enfermaria para pacientes com a
doença (leia texto abaixo).
“O momento é de dificuldade, mas também
pedimos a parceria da comunidade para que as pessoas possam nos ajudar,
isolando-se das demais,
cumprindo o Plano São
Paulo. O lazer dos jovens é
importante, mas não mais
do que a vida, por isso eu
peço para vocês, nos ajudem nessa luta”, afirmou o

prefeito, em vídeo no final
da tarde desta sexta-feira,
diante do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi,
ao lado do vice-prefeito,
Odir Demarchi (PL), e do
do superintendente da Fusame (Fundação Saúde de
Americana), Edson Eduardo Pramparo.
APELO NA CÂMARA
Na quinta-feira, os vereadores Dr. Daniel (PDT),
Juninho Dias (MDB), Marcos Caetano (PL), Thiago
Brochi (PSDB) e Leco (Podemos) falaram sobre a
gravidade da pandemia na
cidade. Em linhas gerais,
eles alertaram sobre os
números, pediram conscientização da população
e também cobraram algumas medidas do poder
público.
Dr. Daniel, que é médico
da rede pública, chegou a
dizer que, sem uma mudança de postura, a cidade
viveria um colapso semelhante ao ocorrido no estado do Amazonas.
Nesta sexta-feira, logo
após anunciar a chegada
de 20 mil testes rápidos de

Covid-19 à cidade (leia na
página 4), Chico fez um
pronunciamento
pelas
redes sociais ao lado do
vice-prefeito e do superintendente da Fusame.
No vídeo, os três pediram que a população reforce medidas para evitar
a proliferação do vírus,
entre elas o uso contínuo
das máscaras, higienização das mãos, evitar locais
fechados e aglomerações,
entre outras.
O vice-prefeito Odir Demarchi pediu que as pessoas evitem locais cheios
e se conscientizem sobre a
situação do HM. “Está cada
dia aumentando mais, os
hospitais estão no limite,
e por mais que o prefeito
esteja aumentando, a gente sabe que vai chegar um
momento que a coisa vai
ficar incontrolável”, disse.
Além de pedir a colaboração da população sobre
as medidas de segurança,
Pramparo fez também um
alerta sobre os estoques
de insumos no HM, informando que existe dificuldade em comprar materiais pela alta demanda.

APELO | Chico, em vídeo, entre Edson Pramparo, da Fusame, e o vice, Odir Demarchi

Prefeito promete cerco contra aglomerações
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), se
reuniu na tarde desta sexta com o Comitê de Crise
da Covid-19 do município
e prometeu “fechar o cerco” contra aglomerações.
No final de semana passado, foram registradas
ocorrências de bares funcionando após às 21h e
lotados.
Chico disse que a prefeitura, por meio da Vigilância Sanitária e da
Gama (Guarda Municipal
de Americana), já efetuou
600 notificações de estabelecimentos por descumprimento de normas
do Planos São Paulo, e que
foram aplicadas 100 multas. Com o cenário caótico
de hospitais lotados, a fiscalização será intensificada, disse o prefeito.
“O Comitê reforçou o

pedido de uma fiscalização mais intensa, mais
ativa, para dar conta desse momento que estamos
passando. O momento é
preocupante, mas estamos apertando o cerco
para que os estabelecimentos sigam o Plano
São Paulo, ou seja, até 21h
fechem as portas, e proibir as aglomerações que
porventura forem encontradas”, disse.
O pedido de aumento
na fiscalização foi feito
por alguns vereadores na
sessão da última quinta.
Um deles, Marcos Caetano (PL), relatou ter flagrado um bar lotado por volta
das 2h da madrugada do
último domingo, nas imediações da Câmara. Thiago Brochi (PSDB), que é
líder do governo, também
criticou o desrespeito de

alguns estabelecimentos
e prometeu para semana
que vem um projeto de lei
para cassar o alvará de bares e casas noturnas que
descumprirem o Plano
São Paulo.
LOCKDOWN
Chico foi questionado
sobre a possibilidade de
adotar um “lockdown” na
cidade, mas disse que no
momento isso não está
sendo discutido. Ele foi
informado por um dos
jornalistas presentes na
coletiva sobre o toque de
recolher instituído em
Campinas e disse que iria
se informar sobre a medida e discutir isso com
outros prefeitos da RMC
(Região Metropolitana de
Campinas) antes de tomar alguma medida.
| LB

Divulgação

Capacidade hospitalar: uma semana no limite

HM | Único hospital público tem 100% das UTIs em uso

A rede hospitalar de
Americana completou
uma semana operando
no limite da capacidade
– tendo inclusive extrapolado esse teto no caso
da enfermaria do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, hospital
com o maior número de

pacientes com Covid-19
no município.
A cidade bateu recordes de pessoas internadas três dias seguidos e,
nesta sexta (18), tinha
212 pacientes nos quatro hospitais. O recorde é
de 218, registrado nesta
quinta (17).

De acordo com o boletim emitido pela prefeitura, nesta sexta não
havia mais leitos com
respiradores
disponíveis na cidade. Eram 96
pessoas internadas nessa situação, sendo 27 no
HM. Além disso, dos 116
leitos de enfermaria,

109 estavam ocupados.
Os sete vagos são do
Hospital São Lucas.
No HM, a enfermaria
tinha 47 pessoas (sendo
que a capacidade normal do espaço é de 45).
Nesta semana, a ala chegou a ter 59 pacientes.
| LB

TOQUE DE RECOLHER AMPLIADO

Campinas volta a fechar tudo a partir das 19h
A Prefeitura de Campinas
ampliou o toque de recolher na cidade para tentar
conter da Covid-19. Em
“live” nas redes sociais nesta sexta-feira (18), o prefeito
Dário Saadi (Republicanos)
anunciou o fechamento de
serviços, comércios e atividades das 19h às 5h, a partir de segunda-feira (21) – e

não mais das 21h às 5h. A
medida tem validade, inicialmente, até 30 de junho.
Além de ampliar o toque
de recolher, a prefeitura
também proibiu, em decreto, o consumo de bebidas
alcoólicas em vias e espaços públicos, e também nas
dependências de postos de
abastecimento de combus-

tíveis, entre 19h e 5h, com
multa de R$ 1.515,44 (400
unidades fiscais do município) para quem for flagrado
desrespeitando a regra, que
começa a valer hoje.
O decreto também prevê
multa aos postos de combustíveis flagrados com
pessoas consumindo bebidas em suas dependên-

cias no período do toque
de recolher, no valor de R$
3.030,88 (800 Ufic). Em caso
de reincidência, a multa
dobra para R$ 6.061,76 e o
local será lacrado.
O toque de recolher
abrange todas as atividades
comerciais (comércio de
rua, shoppings, galerias),
mercados, supermercados

e padarias, bem como atividades religiosas, restaurantes, salões de beleza, clínicas, clubes e academias,
hotéis e eventos.
No boletim epidemiológico desta sexta, a prefeitura confirmou mais
18 mortes por Covid-19,
elevando o total de óbitos
para 3.554 desde o início

da pandemia. Já o número
de infectados subiu mais
700 casos, e o total chegou
a 109.251. Em relação aos
leitos Covid-19, o SUS registra 98,15% de ocupação
nos 163 leitos – apenas três
leitos vagos, para grávidas.
Havia ontem 32 pacientes
na fila por UTI.
| DA REDAÇÃO
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MAIS R$ 800 MIL NOS COFRES
Os vereadores Pastor Miguel Pires (Republicanos, de
Americana), e Nilton Santos, de Limeira, anunciaram a
destinação de R$ 800 mil em emendas parlamentares
a Americana, durante reunião nesta sexta (foto) com
o prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice-prefeito Odir
Demarchi (PL), no Paço Municipal. Os recursos são
fruto do trabalho do deputado federal Marcos Pereira
(Republicanos) e atendem ao pedido dos vereadores
americanenses Pastor Miguel e Gualter Amado (Republicanos), intermediado por Santos, coordenador regional do partido. Uma das emendas, no valor de R$ 300
mil, será utilizada no custeio da Saúde em Americana,
enquanto a outra, de R$ 500 mil, terá sua aplicação em
obras de infraestrutura urbana.
PARCERIA | O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi com vereadores na entrega dos testes na Câmara

Americana recebe 20 mil
testes rápidos de Covid
Câmara, que banca compra, anuncia mais R$ 256 mil contra pandemia
LEON BOTÃO
AMERICANA

GABINETE VIRTUAL
Após o gabinete itinerante, o vereador Pastor Miguel Pires
(Republicanos) agora anuncia em Americana o lançamento
de um “Gabinete Virtual”, que vai funcionar por meio de um
web app, ou aplicativo de internet, o Respondi.app. Acessando
o endereço, de forma intuitiva é possível enviar solicitações,
sugestões e reclamações ao vereador, além de marcar reuniões,
conversar sobre projetos, pedidos de informação etc.

GABINETE VIRTUAL (2)
“Há dias estamos trabalhando na plataforma e a melhor hora
para a sua divulgação é agora, em virtude da pandemia do
Covid-19. Com o fechamento da Câmara Municipal ao público e
o trabalho parcial, consigo tranquilamente continuar atendendo os munícipes do modo que eles merecem, com toda atenção
necessária”, enfatiza o vereador. O Gabinete Virtual funciona
pelo link: https://respondi.app/GtzWc1FR.

COBROU RESPOSTA
Ao falar sobre a implantação do prontuário eletrônico na Saúde
de Americana na sessão da última quinta-feira na Câmara,
o vereador Dr. Daniel (PDT), que é médico, cobrou a resposta
de um requerimento encaminhado por ele há semanas à
prefeitura, em que ele questionava números de médicos e de
atendimentos no Centro de Especialidades.

Os 20 mil testes rápidos
de Covid-19 comprados
pela Prefeitura de Americana com verba repassada
pela Câmara de Vereadores
chegaram nesta sexta-feira
(18) ao município e irão
reforçar o diagnóstico da
doença na cidade a partir
da semana que vem. Em
cerimônia realizada na tarde desta sexta no plenário
da Câmara, o presidente
Thiago Martins (PV) anunciou um novo investimento no combate à pandemia
com verbas do Legislativo,
no montante de R$ 256
mil.
A Prefeitura de Americana finalizou no início
da semana a compra de
20 mil testes rápidos de
Covid-19 pelo valor total
de R$ 374 mil, aproximadamente metade do valor
inicial previsto. De acordo

com informações do Diário Oficial, os testes foram
fornecidos pela empresa
Wama Diagnóstica, de São
Carlos (SP). O teste comprado é do tipo “antígeno”,
que apresenta o resultado
em cerca de 1 a 2 horas.
A aquisição dos testes
foi anunciada pelo prefeito
Chico Sardelli (PV) e pelo
presidente da Câmara,
Thiago Martins, no dia 21
de maio, quando o Chefe
do Legislativo informou
a devolução ao Executivo
de R$ 750 mil do valor normalmente repassado pela
prefeitura para os custeios
da Câmara.
A expectativa era investir
o valor total na compra dos
20 mil testes, mas a compra
acabou saindo por R$ 374
mil (R$ 18,7 cada), mesmo
sem licitação. A dispensa
de licitação, segundo a prefeitura, se deu por conta da
situação de emergência de
saúde pública.

Como os testes saíram
mais baratos que o esperado, a Câmara anunciou
que irá repassar mais R$
256 mil à prefeitura, totalizando R$ 630 mil, para
a compra de bombas de
infusão (para pacientes
internados com a doença)
e de kits de limpeza para
o Hospital Municipal Dr.
Waldemar Tebaldi.
“Gostaria de parabenizar o prefeito Chico Sardelli por cobrar do jurídico. Conseguimos adquirir
os testes direto da fábrica.
Estamos pagando compra por R$ 18,70 por teste,
que na farmácia gira em
torno de R$ 100, R$ 120.
Com a diferença, a gente
está adquirindo bombas
infusoras e alguns kits de
limpeza que a gente estava
precisando dentro do HM.
E vamos continuar ajudando. Não é uma ação do
Thiago, é da Câmara. Estamos trabalhando numa

direção só para ajudar a
cidade, não poderíamos
nesse momento não fazer
a nossa parte”, disse o presidente da Câmara, Thiago
Martins.
O prefeito Chico agradeceu o gesto da Câmara – citando a compra de
12 respiradores, ocorrida
em março, também com
verba do Legislativo – e
fez um alerta para que a
população siga os protocolos de distanciamento e
higiene e continue usando
máscaras. “É um momento de dificuldade em que
a prefeitura está tomando todas as medidas para
combater esse mal que
afeta o mundo e nossa cidade. Temos feito todo o
possível para conter esse
vírus, principalmente na
prevenção. Então peço
à comunidade que nos
ouça, use máscara, faça
distanciamento, use o álcool em gel”, disse.

COBROU RESPOSTA (2)
O vereador disse que, com o sistema de prontuário eletrônico,
que a Câmara aprovou em primeira discussão, respostas a
perguntas como as que ele fez poderiam sair no mesmo dia.
“Temos o exemplo das eleições, que são milhões de votos, e o
resultado sai no mesmo dia”, cutucou.

SUBVENÇÕES
Por falar em Câmara de
Americana, foi aprovado
por unanimidade, em
primeira discussão, na
sessão de quinta, projeto
do Poder Executivo, que
autoriza subvenção no valor total de R$ 263.220,00
a entidades assistenciais
do município, com recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da
Educação, para execução
do Programa Nacional de
Alimentação Escolar.

MOÇÃO
Em Sumaré, a informação
de que todos os investigadores da Polícia Civil dos
seis distritos policiais passaram a se concentrar apenas na Delegacia do Centro
levou o vereador Alan Leal
(Patriota) a se manifestar
durante a sessão da última
terça-feira (15), na Câmara.
O parlamentar apresentou
moção de apelo à delegada seccional de Americana,
Martha Rocha, pedindo a
revogação da medida.

Testes vão reforçar diagnósticos na cidade
De acordo com a prefeitura, não será feita,
com esse lote, a testagem em massa da população, mas um reforço e
uma aceleração no diagnóstico dos casos suspeitos que, com a confirmação mais rápida,
entrarão em isolamento
imediato, diminuindo a
chance de proliferação
do vírus.
A estratégia, segundo
a prefeitura, é descentralizar os exames que
atualmente são realizados no Hospital Municipal e incluir quatro unidades básicas de saúde,

Divulgação

TESTES RÁPIDOS | 20 mil unidades chegaram ontem

que também realizarão
os testes.
Os testes serão disponibilizados em unidades de saúde nas regiões
dos bairros Antonio Zanaga, Parque Gramado,
Cidade Jardim e Praia
Azul, além da testagem
no Hospital Municipal.
Também de acordo
com a prefeitura, a chegada dos testes permite
que se faça testes nos
“contactantes domiciliares”, pessoas que moram na mesma casa de
pessoas com resultado
positivo para Covid-19.
| LB

CIDADES
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Dalben articula obras de
mobilidade no governo
Na Casa Civil, prefeito pede interligação entre Sumaré e Hortolândia
Divulgação

DA REDAÇÃO
SUMARÉ

O prefeito de Sumaré,
Luiz Dalben (Cidadania),
participou na última terça-feira (15) de uma reunião
entre prefeitos de diversos
municípios paulistas na
Casa Civil do governo do
estado de São Paulo. Durante o encontro, intermediado pelo deputado estadual Dirceu Dalben (PL),
Luiz Dalben articulou com
o governo o andamento
de importantes projetos,
alguns deles já em tramitação nas secretarias da
gestão João Doria (PSDB)
– principalmente na área
de infraestrutura e mobilidade urbana.
Um dos principais pedidos encaminhados ao governo, na reunião com o secretário-executivo da pasta,
João Carlos Fernandes, foi
o início imediato das obras
para construção de uma
ponte de interligação entre
o Jardim Bandeirantes, em
Sumaré, e o bairro Nova
Europa, em Hortolândia,
melhorando as condições
de mobilidade, em especial
para incentivo às empresas

CASA CIVIL | O prefeito Luiz e o deputado Dirceu Dalben

localizadas na região.
Além de solicitar melhorias para Sumaré, com
a inclusão das estradas
municipais Angelo Furian
(região de chácaras de Sumaré até a cidade de Nova
Odessa), e Norma Marson Biondo (ligação entre
Sumaré e Monte Mor) no
programa estadual “Nova
Estradas Vicinais”, Luiz Dalben também destacou a
necessidade de melhorias
na estrada municipal Teodor Condiev (entre Sumaré
e Hortolândia), proporcionando desenvolvimento a
todo o modal de transporte

do município.
Por último, o prefeito pediu atenção especial para
que seja realizada a iluminação pública completa
na Rodovia Virgínia Viel
Campo Dall ´Orto, que liga
a região central de Sumaré
à Rodovia Anhanguera.
“É a primeira vez que
Sumaré tem um representante na Assembleia Legislativa. As dificuldades
que tínhamos antes eram
enormes, mas, com a ajuda do deputado Dalben,
temos avançado em áreas
que há muito tempo eram
aguardadas pela nossa po-

AMERICANA E SANTA BÁRBARA

Região terá protestos
contra Bolsonaro hoje
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

Americana e Santa
Bárbara d’Oeste têm
protestos programadeos
contra o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido)
durante a manhã deste
sábado (19). A carreata
terá início às 10h, na Rua
Vitório Pertile, na Vila
Bertini, em Americana, e
deverá ser vconcluída no
Centro Social Urbano,
em Santa Bárbara.
Em todo o país, o ato
deve acontecer em ao
menos 400 cidades. Na
região, também estão
marcados
protestos
em Campinas, Limeira,
Piracicaba e Araras. O
objetivo é cobrar o governo quanto à crise da
pandemia de Covid-19,
além do aumento do
desemprego e da violência policial.
Representações regionais de partidos políticos como PSOL (Partido
Socialismo e Liberdade), o PCdoB (Partido
Comunista do Brasil) e
o PT (Partido dos Trabalhadores) são algumas
das organizações que
estão organizando a
carreata.
Os sindicatos dos
professores da região

também
declararam
apoio ao ato deste sábado, além da Facesp
(Federação das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo) e
outras entidades, como
o MST (Movimento dos
Sem Terra) e a Unegro
(União de Negros pela
Igualdade).
A expectativa é de
pelo menos 50 carros
na saída. A organização afirmou que o uso
de máscara facial será
obrigatório e que também serão recolhidas
doações de caixas de
leite.
De acordo com a historiadora, pesquisadora
e integrante da Unegro,
Cláudia Monteiro da
Rocha Ramos o objetivo é protestar contra a
falta de vacinas e de um
auxílio que garanta uma
alimentação básica.
“Nós da Unegro vamos somar nesta ampla
coalizão contra os desmandos do presidente
genocida que exerce
uma política de governo
que quando não mata,
deixa morrer. Sobretudo o povo preto, que é
historicamente excluído e agora vivencia uma
política de extermínio”,
afirmou

SUMARÉ

AMERICANA

DIG prende suspeito de balear
motoboy em assalto a pizzaria
Fotos: Divulgação

HEITOR CARVALHO
AMERICANA

A DIG (Delegacia de Investigações Criminais) da
Polícia Civil prendeu, durante a manhã desta sexta-feira (18), um homem
de 39 anos acusado de
balear um motoboy com
dois tiros durante um assalto em uma pizzaria no
bairro Cidade Jardim, em
Americana, em fevereiro
deste ano. A vítima sobreviveu ao ataque.
De acordo com a polícia, o suspeito da tentativa de latrocínio foi encontrado no Jardim dos
Lírios, durante a operação policial denominada
“Taverna”, realizada para
cumprir cinco mandados de busca domiciliar,
além do mandado de
prisão temporária contra
o homem.
No dia do assalto, um
homem armado entrou
no estabelecimento comercial e rendeu, além do

pulação. Foi um encontro
bastante produtivo. Esperamos, em breve, anunciar
novas e importantes conquistas. Agradeço ao governo do estado por nos receber e ao deputado Dalben,
por todo o apoio em busca
de melhorias para a cidade”, avaliou Luiz Dalben.
O prefeito, que é vice-presidente do Conselho de
Desenvolvimento da RMC
(Região Metropolitana de
Campinas), aproveitou o
encontro para solicitar, ainda, que o Conselho possa
utilizar recursos do FundoCamp para ações de enfrentamento à Covid-19.
“Desde o início do nosso
mandato, tenho colocado
em prática o que acredito
que vai contribuir com os
municípios, aproximando o Poder Executivo da
Alesp e favorecendo o diálogo que, muitas vezes, é
difícil de acontecer. Agora,
esperamos que as demandas sejam analisadas e
que possamos levar boas
notícias em breve para
os municípios. Fico feliz
e grato a Deus em poder
contribui”, disse o deputado Dirceu Dalben.
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PRISÃO | Suspeito foi preso e uma cobra, apreendida

motoboy, uma funcionária da pizzaria. O criminoso levou as vítimas para os
fundos do estabelecimento onde exigiu dinheiro e
as chaves da moto.
Em um momento de
distração do assaltante,
enquanto a funcionária
entregava o dinheiro, o
motoboy reagiu ao assalto, mais foi atingido pelos
disparos.
O homem preso nesta
sexta foi encaminhado
para a sede da DIG, onde

foi reconhecido pelas vítimas do assalto.
Em seguida, ele foi conduzido para uma cadeia
da região.
COBRA
Durante o cumprimento dos mandados de busca domiciliar, os policiais
civis também encontraram 22 gramas de maconha e uma cobra-do-milho – espécie proveniente
da região sudeste dos Estados Unidos.

Pequeno fã realiza sonho de
conhecer Corpo de Bombeiros
O menino André Luiz
Tozzi Almeida, de 7 anos
de idade, realizou seu sonho de conhecer a sede
do Corpo de Bombeiros
de Sumaré, que fica na Vila
Menuzzo, durante a manhã desta quinta-feira (17).
O garoto, que nasceu
autista e estava acompanhado da mãe Juliana, é
um grande admirador dos
bombeiros e considera esses profissionais os super-heróis da vida real. Durante a visita, André vestiu
a farda da corporação e entrou em uma das viaturas.
O passeio foi conduzido
pelos bombeiros Marcos
e Pedro e a família teve a
oportunidade de conhecer
os equipamentos usados
pelos profissionais, como
as mangueiras usadas para
combater incêndios e os
uniformes especiais.
“Gratificante para nós
ver o brilho nos olhos do
André, sua felicidade tão
genuína ao vestir nossos
equipamentos. Nós nos
sentimos muito felizes

em mostrar mais da nossa profissão. Trabalhamos
para a população e é muito
importante para nós essa
sintonia com a comunidade”, relatou o comandante
do Corpo de Bombeiros de
Sumaré, Mario Bertolo.
Mãe e filho, moradores
do Parque Franceschini,
também conheceram as
dependências da Guarda
Civil Municipal, onde foram recepcionados pela
GCM Magali, que apresentou o sistema integrado de

vigilância municipal.
O garoto ficou maravilhado com as telas de videomonitoramento, com
imagens para acompanhamento de pontos da cidade. “Quando vi aqueles
profissionais oferecendo
tanto carinho ao André,
com tanta calma e paciência, fiquei emocionada.
Obrigada pela visita sensacional e inesquecível que
vocês proporcionaram”,
contou, agradecida, a mãe
do garoto. | HEITOR CARVALHO
Divulgação

SUMARÉ | André Luiz vestiu roupa da corporação na visita
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

Queiroga, Pazuello,
Ernesto e outros 11 agora
são investigados na CPI

Arquivo / TodoDia Imagem

Relator da comissão divulga lista com 14 nomes e
avalia possibilidade jurídica para investigar Bolsonaro
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Relator da CPI da Covid,
o senador Renan Calheiros (MDB-AL) divulgou
uma lista com os nomes
de 14 pessoas que passarão a partir de agora à
condição de investigados
pela comissão, incluindo
o ministro Marcelo Queiroga (Saúde), diretores
da pasta, ex-ministros
e membros do gabinete
paralelo.
Renan também acrescentou que a comissão
está analisando os limites
de atuação do colegiado
para verificar se será possível juridicamente investigar o presidente Jair
Bolsonaro. Se for constatado que há competência
da comissão, o relator
defende que o presidente seja investigado e que
poderá ser responsabilizado.
O ofício com os nomes
dos investigados foi encaminhado na manhã desta
sexta-feira (18) para o
presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM).

Na lista dos investigados,
estão os ex-ministros
Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).
O primeiro será investigado pelo atraso nas
vacinas, por omissão na
crise de oxigênio de Manaus no início do ano e
também por suspeita de
ter propagado a tese da
imunidade de rebanho.
Já em relação a Ernesto
a CPI quer apurar se ele
foi omisso na obtenção
de insumos do exterior
para produção de vacinas e se a linha ideológica
que adotou no ministério
pode ter colocado entraves nessas operações.
Renan afirmou que
essa mudança na condição de algumas pessoas,
passando de testemunhas para investigados,
acentua um “momento
importante da investigação”. O relator afirma que
os membros da comissão
já tiveram acesso a provas
e indícios que justificam
essa mudança de patamar das investigações. “É
bom para a investigação e

para a segurança jurídica
dos investigados”, disse.
O QUE MUDA
A mudança de status
abre caminho para o relator pedir o indiciamento de um investigado em
seu relatório final, a ser
votado pela CPI. Ao mesmo tempo, dá garantias a
essa pessoa, oferecendo
transparência sobre sua
condição e assim a possibilidade de exercer recursos de defesa.
Sob essa condição, ele
não é mais obrigado a assumir o compromisso de
falar a verdade perante a
comissão, podendo mentir ou mesmo se manter
calado, para evitar produzir provas contra si
mesmo. Além disso, podem ingressar com pedidos de habeas corpus
junto ao STF (Supremo
Tribunal Federal) para
paralisar a investigação
ou mesmo anular futuros
depoimentos.
Renan citou em particular o caso do ministro
Marcelo Queiroga. Justificou que sua inclusão

NA LISTA | O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello é um dos investigados pela CPI

ao afirmar que o primeiro depoimento dele
à comissão foi “pífio” e
“ridículo”. “Colocamos o
ministro Queiroga, atual
ministro, que teve uma
participação pífia e ridícula na comissão parlamentar de inquérito. Em
seu primeiro depoimento, tentou dizer que teria
a autonomia que faltou
a [Nelson] Teich e [Luiz
Henrique] Mandetta. Os
fatos mostraram o contrário”, afirmou.
O relator também justificou a inclusão pelo fato
de ter adquirido lotes de
vacinas 20% mais caros
que contratos anteriores e, em diálogo com a
Organização Mundial de
Saúde, defendido o tratamento precoce.
Renan e o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também criticaram

RELAÇÃO DE INVESTIGADOS
Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde
Élcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde
Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência
Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde
Paolo Zanoto, virologista, suspeito de fazer parte do gabinete
paralelo
Hélio Angotti, secretário de Ciência, Tecn., Inovação e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde
Francielle Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de
Imunizações (PNI)
Marcelo Queiroga, ministro da Saúde
Carlos Wizard, empresário
Arthur Weintraub, ex-assessor da presidência da República
Nise Yamaguchi, médica defensora da hidroxicloroquina
Marcellus Campelo, secretário de Saúde do Amazonas
Luciano Dias Azevedo, médico que redigiu proposta de mudança da bula da hidroxicloroquina
Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores

duramente o presidente
Jair Bolsonaro, que defendeu em transmissão
ao vivo um dia antes
que a imunização pela
infecção é mais efetiva

do que a vacina contra a
Covid-19. Renan chegou
a chamar o presidente
de “louco” que “todo dia
atenta contra a vida dos
brasileiros”.

PF tenta levar Wizard para depor à comissão e descobre que ele está no México
A Polícia Federal tentou executar a condução
coercitiva do empresário Carlos Wizard para
depor à CPI da Covid,
apontam documentos
obtidos pela reportagem. Segundo relatório
do órgão, os agentes
descobriram, então, que
o bilionário fundador de

uma rede de escolas de
inglês foi para a Cidade
do México, no México,
em 30 de março e não
retornou mais ao Brasil.
O empresário é investigado pela comissão parlamentar de inquérito por suspeita de
integrar um gabinete
paralelo que priorizou

medidas não científicas no combate à pandemia, em dissonância
com a OMS (Organização Mundial da Saúde),
e desprezou a priorização de compra de vacinas.
Wizard informou à CPI
que está fora do país e
que, por isso, pediu para

ser ouvido virtualmente,
o que foi negado pelo
colegiado. O presidente
da comissão, Omar Aziz
(PSD), então, determinou a condução coercitiva do empresário.
No relatório sobre a
ação, a PF informa que
ninguém atendeu no
endereço de Wizard, em

Campinas. Os agentes
verificaram que a última
movimentarão dele foi
a saída do Brasil, no dia
30 de março deste ano,
às 8h33, pelo Aeroporto
Internacional de Guarulhos em um voo com
destino à Cidade do México.
De acordo com a PF,

não consta movimento
migratório de retorno.
“Motivo pelo qual as informações obtidas nos
locais objeto de diligência são verossímeis”,
aponta. O depoimento do bilionário estava
marcado para a quinta-feira (17).
| FOLHAPRESS

COVID-19

Perto de 500 mil óbitos, Brasil tem recorde de novos casos
O Brasil registrou 2.449
mortes por Covid-19 e
98.135 casos da doença nesta sexta-feira (18).
Com isso, o total de
mortes no país chegou
a 498.621 e o de casos a
17.802.176 desde o início
da pandemia.
O número de novos ca-

sos registrado nesta sexta é o recorde do país. A
marca anterior havia sido
alcançada em 25 de março, com 97.586 registros.
A média móvel de
mortes por dia ficou em
2.039, terceiro dia consecutivo com o número
acima de 2.000 - já são

148 dias acima de mil
mortes diárias.
A média é um instrumento estatístico que
busca amenizar variações nos dados, como os
que costumam acontecer aos finais de semana
e feriados. Foram atualizados os dados da vaci-

nação contra a Covid-19
no Distrito Federal e em
24 estados.
O
Brasil
aplicou
1.564.573 doses de vacinas contra Covid-19
nesta sexta (18). Segundo
dados das secretarias estaduais de saúde, foram
aplicadas 1.478.344 da

primeira e 86.229 da segunda dose.
No total, 61.859.364
pessoas receberam pelo
menos uma dose da vacina contra a Covid no país
– 24.171.806 delas já receberam a segunda dose
do imunizante.
Especialistas alertam

que cuidados básicos
como uso de máscara,
distanciamento
social
e higiene das mãos devem ser mantidos mesmo após a aplicação das
duas doses do imunizante, uma vez que nenhuma vacina garante 100%
de proteção. | FOLHAPRESS
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Oposição volta às ruas hoje
com protesto contra Bolsonaro
Menos de um mês após atos de maio, manifestação deve ganhar força
Fotos Públicas

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Setores de oposição ao
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltam
às ruas neste sábado (19)
para uma nova manifestação nacional pelo impeachment, por mais vacinas contra a Covid-19 e
por auxílio emergencial,
menos de um mês após
os atos de 29 de maio,
que atraíram milhares de
pessoas. Animados com
a participação popular e
a repercussão política da
rodada anterior, organizadores preveem volume
maior de participantes.
A quantidade de organizações que endossam a
realização dos protestos e
o número de cidades com
atividades programadas
cresceram em relação a
maio.
Até esta quinta-feira
(17), estavam confirmados 409 atos em 402 cidades de todos os estados
brasileiros, incluindo as
27 capitais. No exterior, a
previsão era a de concentrações em 41 cidades,
em países como Estados
Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Itália, Finlândia e Argentina.
No mês passado, segundo
a coordenação, houve no
total movimentações em
210 cidades no Brasil - al-

FHC faz 90 anos e recebe do PSDB vídeo
com exaltação a perfil democrático
Um vídeo de homenagem ao ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que
completou 90 anos nesta sexta-feira (18), foi
exibido em live nas redes do PSDB e reuniu
depoimentos de economistas, ex-ministros,
intelectuais, artistas e políticos - como Luciano
Huck, Flávio Dino, Michel Temer, Boris Fausto e
os quatro presidenciáveis tucanos, João Doria,
Eduardo Leite, Tasso Jereissati e Arthur Virgílio. Ao
final, FHC comentou os depoimentos ao vivo e
agradeceu a todos que, segundo ele, exageraram
em suas qualidades e quase não tocaram em seus
defeitos. A pandemia e a comparação implícita
com o governo de Jair Bolsonaro foi feita por
alguns em seus depoimentos, ao lembrarem
qualidades de estadista de FHC.

NA RUA | Última manifestação contra Jair Bolsonaro ocorreu no dia 29 de maio

gumas, assim como agora, tiveram mais de uma
atividade. No exterior, o
número também foi menor: 14 cidades. No total,
foram 227 atos.
As manifestações são
convocadas e apoiadas
por movimentos sociais,
partidos políticos, centrais sindicais, entidades estudantis, torcidas
organizadas e grupos
envolvidos em causas
como feminismo e antirracismo. A organização
está centralizada no fórum Campanha Nacio-

nal Fora, Bolsonaro. A
recomendação é que os
manifestantes usem máscara (preferencialmente
do tipo PFF2), se possível levem máscaras para
doação, carreguem álcool
em gel e mantenham o
distanciamento
social.
Nos protestos de maio, as
orientações foram seguidas, mas houve registros
de aglomerações. O país
passa por um novo avanço de casos e mortes na
pandemia.
Em São Paulo, a concentração do protesto

será novamente na frente do Masp, na Avenida
Paulista, a partir das 16h.
Na região de Americana
também haverá protestos
(Leia na página 5).
A maior parte das cidades terá passeatas,
mas em algumas haverá
carreatas, consideradas
menos arriscadas para
Covid. No sábado passado (12), Bolsonaro participou na capital paulista
de um passeio de moto
com apoiadores, depois
de eventos semelhantes
em Brasília e no Rio.

Caçada a ‘serial killer’ altera rotina em cidade
As buscas por Lázaro
Barbosa de Sousa, 32,
conhecido como o “serial killer do DF”, têm
interferido na rotina dos
moradores e trabalhadores de chácaras localizadas na região onde a
polícia tenta capturá-lo.
Assustados,
muitos
moradores
fecharam
suas casas e se mudaram para outros lugares,
como casas de parentes
na cidade. O cuidado
com plantações e animais virou um problema.
Autoridades enfrentam dificuldades em
localizar o homem acusado de matar uma família em Ceilândia (DF)
e fugir para Goiás. Nesta

GIRO

Divulgação / PSDB

FUGITIVO EM GOIÁS
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sexta-feira (18), o trabalho da polícia entrou no
décimo dia. A ação ocorre nas proximidades de
Girassol (GO), onde o pai
de Sousa mora.
Foram mobilizados
mais de 200 agentes de
segurança. Além das
polícias civis e militares de Goiás e do DF,
participam da ação as
polícias Federal e Rodoviária Federal, além da
Força Nacional.
Girassol, a pouco menos de 100 km de Brasília, é um povoado que
pertence ao município
de Cocalzinho de Goiás.
A cidade tem uma população estimada em pouco mais de 20 mil habitantes, segundo o IBGE.
A reportagem percorreu alguns quilômetros
de uma das estradas de

terra que dá acesso às
chácaras, dentro do perímetro onde as buscas
se concentram. Logo se
vê muitas delas estão
vazias.
João Batista, 58, que
planta milho e feijão em
uma chácara próxima a
Edilândia – que também
faz parte de Cocalzinho
de Goiás e por onde
Sousa passou no início
da semana – abandonou temporariamente a
propriedade.
“Viemos embora. A
mulher não quer saber
de chácara. Deixei tudo
pra trás”, disse ele, que
dedicou a manhã desta
sexta a observar o vaivém de carros da polícia no QG da operação
montado em uma escola
municipal.
Diante da dificulda-

de em capturar Sousa, a
polícia tem destacado a
destreza do foragido em
se movimentar na região de muitas chácaras
e mata. A população reforça essa avaliação.
“Isso aqui é o quintal
dele”, afirmou Batista.
“Tem que pegar ele logo
para trazer alívio para
esse povo.”
Elaine da Costa Silva, 46, dona de chácara
que se dedica à produção de leite, disse que
a presença de Sousa no
local e sua perseguição
“mexeram demais com
sua rotina”. “Meu marido e um funcionário
vão cedo tirar o leite,
fecham tudo e vêm embora. Não dá para ficar
lá [na chácara] e cuidar
dos animais como a
gente sempre faz.”

90 ANOS | O ex-presidente Fernando Henrique

Após fechar fábrica, Ford indeniza
em R$ 2,15 bilhões estado da Bahia
Cinco meses após encerrar a produção de
veículos no Brasil, a Ford pagou nesta sexta
(18) uma indenização de R$ 2,15 bilhões ao
Governo do Estado da Bahia. O valor se refere
a um termo aditivo de contrato firmado em
2014, quando a montadora se comprometeu a
realizar investimentos no complexo industrial
de Camaçari em contrapartida a incentivos
fiscais e financiamento a capital de giro. A
fábrica foi fechada em janeiro, logo após a
fabricante anunciar que encerraria a produção
de automóveis no Brasil. A unidade baiana
montava os modelos Ka e EcoSport, que eram
os carros mais vendidos da empresa no Brasil.
“Com a decisão da Ford por fechar o complexo
em definitivo, estes benefícios foram o parâmetro
das negociações para se chegar ao valor da
indenização”, diz o governo da Bahia, em nota.

Marco Aurélio adia saída do STF e diz
que sucessor não pode ter paixões
O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo
Tribunal Federal), afirmou que mudou a data
de sua aposentadoria do cargo. Ele havia
anunciado que deixaria a corte no dia 5 de julho,
mas nesta sexta-feira (18) enviou um ofício ao
presidente do tribunal, Luiz Fux, pedindo para
adiar seu afastamento para o dia 12 de julho,
quando completará 75 anos. Marco Aurélio
também comentou que espera “pela felicidade
do presidente da República” na escolha do seu
sucessor no STF e ressaltou que o magistrado
“não pode ter paixões”. Marco Aurélio relembrou
que o Estado é laico. Bolsonaro já afirmou que
escolheria alguém “terrivelmente evangélico”.
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ONE HOME
RESIDENCE

Gustavo Paixão

Em Americana, o bairro residencial Jacyra se
caracteriza pela tranquilidade. um bairro que
inspira a boa convivência, exatamente como a
personalidade do querido José Antônio Rigonatto, que deu origem a esse
sonho, que se tornou
realidade junto à Construtora Sega, MPolitano
e Gustavo Paixão. Num
projeto arquitetônico em
parceria com a Primi &
Appoloni, de Campinas,
o “One Home Residence”
veio abrilhantar o endereço da Rua Arthur Gonçalves, exatamente no
número duzentos e cinco, no coração do bairro.

Marcel Sega

Já o showroom de vendas
e o apartamento decorados estão na Avenida
Castelhanos, 562, também no Jardim Jacyra.
As portas foram abertas
para selecionados convidados e amigos da imprensa
americanense,
para que ali, todos, em
primeira mão pudessem
conhecer todos os detalhes desse belíssimo
empreendimento, composto por completa estrutura social e de lazer,
e maravilhosos apartamentos de 82 m². Serão
apenas 196 unidades,
divididas em 02 torres
de 16 andares e 01 torre
com 17 que, certamente,

Marcos Matias Politano

serão sucesso de venda.
A noite descontraída e
intimista foi marcada
de brindes e discursos
que celebraram esta etapa que acaba de iniciar.
A Coluna Máxima traz
todos os detalhes deste evento e destaques
do emprrendimento, do
qual incentivamos a visita do apartamento decorado. O plantão de vendas está simplesmente
bárbaro, aconchegante
e moderno. Felicitamos
aqui todos os parceiros,
empreendedores e construtores de mais esse
nobre endereço em Americana. Recebam nossos
cumprimentos.

Making Of

Showroom
O decorado no showroom de
vendas leva a assinatura dos
arquitetos da Sega, em parceria com a Fyne Decor e móveis
planejados da Bontempo. Este
apartamendo decorado realmente vale a visita. A sala de TV
traz uma grande harmonia de
cores e texturas, como madeira,
cobre e tons do grafite ao preto.
Destaque também para cozinha
aberta e conjugada com a sala
de jantar em estilo americano
que, cada vez mais, tem sido a
preferência das pessoas, que
passaram a receber mais e mais
convidados em casa. E tudo
isso ligado à varanda gourmet.

Daiana Pantano

Chef Renato La Selva

08

MÁXIMA

Sábado, 19 de Junho de 2021

Proprietário do terreno, José Antônio Rigonato,
com a filha Andrea Rigonato

09

Vanessa e Regina Chacur Politano

“

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

Marcel Sega

”

Marcos Politano recebendo amigos, o Desembargador Dr. Elói Estevão Troly e Roberto Romi Zanaga
REALIZAÇÃO

Making Of
O coquetel de inauguração do
showroom de vendas e do apartamento decorado foi um sucesso!
Organizado por Renato La Selva,
do Buffet Madressilva, o evento
social já seguiu as novas regras de
manuseio de alimentos e bebidas.
Todos os alimentos embalados
individualmente, devidamente
protegidos e num novo formato
de acondicionamento. Destaque
para os sanduíches de brioche
com peito de peru e damasco,
pãozinho australiano com salame e pasta de queijos e o ciabatta
com legumes grelhados e gouda.
Renato sempre antenado com
tudo e antecipando novidades.

Kelli Santos

ADMINISTRAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES
(19) 3450 - 3105
Construtora Sega
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SUCESSO NA INTERNET

‘Cientirinhas’ viram livro para

rir, aprender e ensinar
AGÊNCIA USP
SÃO PAULO

As redes sociais estão
tomadas por vídeos de
pessoas dançando, gatinhos fazendo trapalhadas, pessoas dando
opiniões e produzindo
memes. Como fazer com
que um conteúdo científico chamasse mais
atenção no meio disso
tudo? Foi com o objetivo
de resolver esse desafio
que o quadrinista Marco
Merlin, em parceria com
o podcast Dragões de
Garagem, criou em 2016
as Cientirinhas. “A ideia
era usar o humor como
isca e criar tirinhas com
conteúdo científico para
atrair mais ouvintes ao
podcast. O lema – ‘venha
pela piada, fique pela
ciência’ – resume bem o
espírito da coisa”, ressalta
Marco Merlin.

Obra do quadrinista Marco
Merlin mescla humor e
divulgação científica em
tirinhas para todas as idades

Reprodução

Mais de 200 tirinhas
foram publicadas desde
o lançamento das Cientirinhas. Várias delas foram utilizadas em livros
didáticos e vestibulares.
Algumas fizeram tanto

A ideia era usar o humor como
isca
MARCO MERLIN
quadrinista

Mais de 200 tirinhas
foram publicadas
desde o lançamento
do projeto
sucesso que rodaram o
mundo, sendo traduzidas
de maneira espontânea
para mais de 14 idiomas.
“O
conhecimento
científico à primeira
vista parece uma coisa
carrancuda, superséria.
As Cientirinhas provam
que não é bem assim.
Dá pra fazer muita piada
e – o que eu acho mais

DIDÁTICA | Livro pode ser utilizado em sala de aula

fascinante – para entendê-las, você precisa ter
estudado um pouco. No
fim das contas, o sorriso
que surge nos lábios ao
final de cada tirinha traz
dois prazeres: o da piada
em si e o fato de ter entendido”, comenta Iberê

LITERATURA

Thenório, do canal Manual do Mundo. E agora,
as melhores Cientirinhas
viraram um livro que
você poderá ler e reler
sempre que quiser passar
um tempo e aprender.
“Se tem algo que move
cientistas é o interesse

em descobrir e compartilhar como o mundo funciona. Essas são afinidades que estão disponíveis
aqui para todo mundo.
Marco Merlin põe seu
talento,
conhecimento
e um humor bem refinado nas Cientirinhas”,
comenta Atila Iamarino,
divulgador científico e
apresentador do canal
Nerdologia.
“O livro das Cientirinhas é uma grande
conquista para nós que
sempre tivemos como

Reprodução

objetivo divulgar a ciência de forma interessante
e divertida”, afirma Luciano Queiroz, fundador
do Dragões de Garagem.
“Também é importante
ressaltar que o livro das
Cientirinhas pode ser
utilizado em sala de aula
por professores de diferentes séries e disciplinas, trazendo o lúdico, a
narrativa e a linguagem
não verbal para educação de crianças, jovens e
adultos”, conclui Marco
Merlin.

Divulgação

A culpa define o romance
‘Todas as curvas do caminho’
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Apesar de escrever desde muito cedo, Gisele
Fortes sempre tratou a escrita como um hobby, um
passatempo. Formou-se
em Comunicação Social
e trabalhou 20 anos no
mercado
corporativo,
com cargos de gestão e
muitas responsabilidades. Na volta da licença-maternidade foi desligada do antigo emprego e a
partir da nova realidade
se propôs a colocar a carreira de escritora em primeiro lugar.
“Todas as curvas do
caminho”, último lançamento da autora, conta a
história de duas amigas
desde o berçário. Por se
sentir culpada pela morte
precoce dos pais de sua
irmã do coração, Clara se
anulou a vida toda com o
objetivo de garantir a felicidade de Eva.
Os detalhes da carreira
de Gisele sobre o lançamento “Todas as curvas
do caminho” estão disponíveis no bate-papo a
seguir. Confira:
TODODIA - Por que
você decidiu entre tan-

tos gêneros escrever
este? Teve algum escritor ou escritora como
inspiração?
GISELE FORTES Como leitora, o romance
é o meu gênero favorito.
Por isso, foi natural decidir escrever romances nos
meus primeiros livros. A
minha musa-inspiradora
é a autora Colleen Hoover: amo a destreza com a

Após 20 anos no
mundo corporativo,
ela se encontrou na
literatura
qual ela passeia por diferentes gêneros literários.
Tenho vontade, inclusive,
de seguir os passos dela
nesse sentido, permitindo-me explorar gêneros
diversos ao longo da minha trajetória.
Por que você escolheu
o Rio de Janeiro para ambientar a obra?
Porque sou carioca, nascida e criada no Rio de Janeiro. Queria homenagear
a minha cidade e, também, falar de lugares que

eu realmente conheço e
com os quais tenho verdadeira intimidade.
Quando e como surgiu
sua paixão pela escrita?
Surgiu aos oito anos,
após a leitura do livro “A
marca de uma lágrima”,
de Pedro Bandeira. A personagem principal, Isabel,
escrevia textos lindos e eu
fiquei absolutamente encantada com aquilo. Foi
tão significativo que eu
sei de cor a poesia principal da obra até hoje. Logo
que terminei a leitura,
pedi um caderno especial
para os meus pais e comecei as minhas primeiras produções. Escrever
se tornou, para mim, uma
necessidade: eu escrevia
para aliviar a tensão, para
desopilar a mente, para
desabafar. Era uma espécie de catarse.
Algum personagem do
livro foi inspirado em
sua vivência?
A personagem principal tem as mesmas características físicas das
minhas filhas gêmeas:
cabelos lisos pretos, com
franjinha, e olhos negros
expressivos. Além disso,
o nome Clara foi uma

OBSTÁCULOS | Autora detalha os desafios de ser mulher e escritora no Brasil de hoje

homenagem a uma das
minhas meninas, que se
chama Ana Clara. Sempre
coloco uma pitada de realidade no meio da ficção.

turas amorosas desde os
quatro anos de idade até
a vida adulta. O livro terá
ilustrações e contará com
três músicas autorais.

E agora, quais são os
próximos passos como
escritora?
Estou escrevendo meu
terceiro livro, que deve ser
lançado no início de agosto. Vai se chamar “Desencontros de amor” e será
uma comédia romântica
que, além de muito divertida, vai trazer leveza para
os leitores. Essa será uma
obra inteiramente baseada em histórias reais,
vividas por mim ou por
pessoas muito próximas.
O enredo contará a história de Isabela, acompanhando as suas desven-

Quais são os desafios de
ser escritora no Brasil?
São muitos os desafios:
lidar com uma população
que lê muito pouco; enfrentar preconceitos em
relação à literatura nacional contemporânea;
conseguir tornar a escrita uma profissão viável e
rentável. Mas, na minha
opinião, todos os obstáculos valem a pena porque, agora, aos 40 anos,
eu realmente descobri o
que me realiza. Apesar de
ter começado a escrever
muito cedo, sempre tratei esse meu lado como

um hobby, um passatempo. Acabei me formando
em Comunicação Social
e trabalhando 20 anos
no mercado corporativo, com cargos de gestão
e muitas responsabilidades. Fui desligada na
volta da minha licença-maternidade e, com
duas bebês a tiracolo, tive
que reinventar a minha
carreira. Abri minha própria empresa e, além de
empreender, comecei a
escrever de maneira séria, organizada e muito
produtiva. Então, ser escritora é muito significativo para mim. Ainda vou
idealizar inúmeras histórias, construir diferentes
personagens e, se Deus
quiser, fazer muitos leitores se emocionarem.

CULTURA
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Vitor Fernandes e a
pegada romântica
do ‘Rei do Piseiro’
Cantor é um dos responsáveis por levar esse ritmo
original do Nordeste ao topo das paradas de sucesso
Divulgação

DA REDAÇÃO		
AMERICANA

“Piseiro Apaixonado”, o
DVD de Vitor Fernandes,
gravado em Fortaleza,
no mês passado, ganha
versão em EP e tem seu
lançamento programado
para todo o país. O álbum,
que teve participação especial de Diego e Victor
Hugo, Nattan, Dj Ivis e
Caio Costa foi dividido
em três partes e tem algumas canções já conhecidas do público como: “Oi
Sumida” com o Dj Ivis,
“Vou falar que não quero”,
que já figura entre as mais
tocadas nas rádios do
Brasil ao lado de “Acaso”
e tem destaque, também,
no Spotify entre o 35º e
40º ranking, respectivamente, além de “Me Chama”, “Me dói te ver assim”
e “Não dei tchau”.
Levando o piseiro, ritmo original do Nordeste, ao topo das paradas e
sendo um dos responsáveis por difundir o gênero para o resto do país, o
cantor Vitor Fernandes
faz jus ao título de “Rei do
Piseiro” e reforça em seu
DVD todo o romantismo,
com as batidas do piseiro, pra dançar sozinho

TV Tudo
Planejamento

Na Record, as atenções
já começam a se voltar
para a produção de “Reis”,
substituta de “Gênesis”.
Início das gravações
confirmado para setembro, mas a data de estreia
ainda não é anunciada.

Roupa do dia

Figurino em televisão sempre é um assunto bem complicado. Na apresentação de programas, principalmente,
sempre há a preocupação de não haver repetição. Ou
não usar nada que apareceu na concorrência.

Elegância

Quanto a este aspecto, Adriane Galisteu está chamando
atenção em suas apresentações no “Power Couple”.
O público tem se surpreendido pelos modelos escolhidos.
Divulgação Record TV

Nada ainda

A partir do instante em
que foi confirmada, via
“Conversa com Bial”, a mudança de Luciano Huck para
os domingos, também começaram as especulações
sobre as tardes de sábado
da Globo no ano que vem.
Com a maior das certezas é possível afirmar que
até agora não tem nada
resolvido.
BATIDAS | Boas para dançar sozinho ou agarradinho

ou agarradinho. Com 13
faixas, o destaque é para
“pegada romântica” e
o mesmo cenário mesclado em vários pontoscom clipes diferentestendo cada participação
um visual.
Com estreia de um DVD
bem feito, Vitor reforça
sua felicidade em alcançar novas etapas de sua
carreira: “Eu nunca tinha
feito um trabalho de vídeo. Estou animado para
a estreia deste projeto e,
espero que, todos gostem do resultado. Fizemos com muito carinho.
É pra tocar no paredão,
em casa, no carro, pra escutar com o mozão e até

sozinho”, comenta. O link
para curtir o videoclipe
pode ser acessado aqui
https://www.youtube.com/
watch?v=0i5WnazrrKw
ou por meio do QR code
nesta página.

Está em pauta

Quando se fala em nada
resolvido isso não significa
falta de preocupação.
Ao contrário, algumas
reuniões entre alguns executivos passaram a acontecer, mais intensamente a
partir desses últimos dias,
para discutir o assunto.

Uma das
possibilidades

Utilize o leitor de
códigos QR Code para
assistir o videoclipe

Entre alguns da direção
da Globo a ideia que mais
agrada é usar essa faixa
dos sábados para exibição
de formatos de temporada. Inclusive para algumas
experimentações.
Nenhum conteúdo fixo.
Mas tudo em discussão
ainda.

Por outra

Assim como o título,
ainda não há uma definição sobre o horário de
exibição do programa do
Luciano Huck, em 2022,
nos domingos da Globo.
Internamente, fala-se
muito em final de tarde.

Gravando

A Netflix está acelerando os trabalhos de uma
série de comédia, com Fernanda Paes Leme, Maíra
Azevedo, Marcelo Médici,
Thati Lopes, Romulo Arantes Neto, GKay e Silvero
Pereira, entre outros. A
produção é da Glaz Entretenimento. Lançamento
em 2022.
Tudo gira em torno de
um misterioso assassinato e da disputa de uma
herança.

Adriane Galisteu

Cinema

O canal Like, neste
domingo, às 20h, vai entrevistar o pessoal de
“Veneza”, filme do Miguel
Falabella, já em cartaz.
Presenças de Dira Paes,
Eduardo Moscovis, Carol
Castro e Danielle Winits.

Bate – Rebate
· Band começou a gravar
o sexto episódio da nova
temporada do “MasterChef”...
· .. O programa volta ao
ar no dia 6 de julho, noites
de terça-feira...
· ... De acordo com a
Band, a próxima edição
“trará muita surpresa pra
temperar a fórmula que
vocês já conhecem e consagraram”.
· Band transmite hoje às
10h o treino de classificação da Fórmula 1. É o GP da
França...
· ... Prova amanhã, domingo, às 10h, direto de Le
Castellet.
· A segunda temporada de “Sintonia”, série da

Netflix, concluiu suas gravações...
· ... Em seu elenco, entre
outros, Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros e
Jottapê.
· Após a Globo oficializar
a reprise de “Pega Pega”
depois de “Salve-se Quem
Puder”, a fila das 19h ficou
ainda maior para produções inéditas já em desenvolvimento...
· .... Por exemplo,
“Fuzuê”, novela escrita por
Gustavo Reiz e aprovada
para a faixa das sete...
· ...O autor continua trabalhando normalmente
na trama e já entregou 10
blocos de capítulos.

C´est fini
A direção da Band estuda ainda para este ano,
mais tardar comecinho do
próximo algumas mudanças na sua programação.
Pelo andar da carruagem, essas alterações podem atingir as mais diferentes faixas.
Ficamos assim. Mas
amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo

Sábado, 19 de Junho de 2021

oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Seria ótimo se todo
mundo se entendesse,
mas entre o ótimo e o
real há um abismo, aparentemente
intransponível. Pois bem, já que não se
pode chegar a um acordo, pelo menos
tente não aprofundar as discórdias.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Tudo que você quer dizer
poderia ser dito de outra
maneira completamente
diferente, pense nisso antes de falar,
porque o momento é tenso o suficiente para que verdades maravilhosas se
transformem em ofensas.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Quanto mais gente
houver reunida, maiores
as chances de tudo degringolar em
conflitos sem sentido, mas que, enquanto acontecem, as pessoas levam
muito a sério. É tudo uma loucura, mas
que, se levada a sério é perigosa.

TOURO | 21/4 a 20/5
Sempre serão pequenas
coisas e detalhes sem
importância os que
darão suporte para as maiores brigas.
É que, geralmente, as questões verdadeiramente importantes e estruturais
são as que ficam fora da discussão.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Se você tiver de
entrar em conflito para
assegurar seu território,
então se perderá a paz e o sossego
que o domínio de seu território traria.
Procure matar com a indiferença
àqueles que ameaçarem você.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Cada pessoa tem seu
jeito e isso há de ser
respeitado, com a mesma gravidade
com que você pretende que seu jeito
seja respeitado também. Portanto,
cuide para não ansiar que seu jeito
seja o melhor e o maior.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
A distração, a leveza e
o entretenimento são
condições necessárias,
especialmente quando a alma está
cansada, exaurida de tanto conflito.
Difícil é encontrar as pessoas certas
para compartilhar esse momento.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Nem todas as horas são
apropriadas ao esclarecimento, tenha isso em
mente neste momento, em que tudo
parece apontar a esse destino. Pode
parecer a hora certa a você, mas a
questão é, para as outras pessoas
também?

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
A mente é um poderoso
instrumento de percepção, que precisa se
ampliar o tempo inteiro, para poder se
manter jovem e alegre. Fechar a mente dentro de certos pontos de vista é
o início do envelhecimento. Evite.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Ainda que sempre as
coisas tenham sido de
um jeito ou de outro, isso
não significa que você deva se condenar à repetição. Até as tradições
mudam com o passar do tempo, com
dificuldade e resistência, mas mudam.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
A não ser que você
aprecie o desgaste dos
conflitos e encontre certo regozijo
nesses, procure questionar as justificativas interiores que conduzem você
ao campo de batalha. Muita coisa
poderia ser evitada assim.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Antes de se lançar impulsivamente a discutir o
que poderia ser tratado
de forma polida e elegante, procure
questionar seus argumentos, mas,
se não houver tempo nem disposição
para isso, então que a briga seja boa.

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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SÉRIE B

Times fazem dérbi em
busca de reabilitação
Ponte ainda não venceu, enquanto Guarani vem de uma derrota e um empate

Divulgação/Guarani e Ponte Preta

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Após as derrotas esta
semana, Guarani e Ponte
Preta focam no dérbi deste
sábado (19) para voltar a
vencer e conseguir a reabilitação. A partida válida
pela Série B do Campeonato Brasileiro será na casa
do Bugre, o estádio Brinco
de Ouro da Princesa, às
18h30. Este será o dérbi
200 e o segundo deste ano.
Ponte e Bugre já se enfrentaram no dia 5 de
maio, na penúltima rodada do Campeonato Paulista. A Macaca venceu por 3
a 1, no Estádio Moisés Lucarelli. O novo confronto
ocorre em momentos distintos para as duas equipes. O Bugre ocupa a 7ª posição na Série B, com cinco
pontos. Em quatro jogos
disputados, a equipe tem
uma vitória, dois empates
e uma derrota.
A Ponte ocupa a última
colocação e tem apenas
um ponto. São três derrotas e um empate. Em
quatro partidas, o time
comandado por Gilson
Kleina fez apenas dois gols
e tomou cinco. “O trabalho
está começando e não podemos perder a confiança:
temos que manter o tra-

Eriksen tem alta após cirurgia
para colocar desfibrilador
Após passar por cirurgia para a colocação de
um desfibrilador cardíaco, o meio-campista
dinamarquês Christian Eriksen recebeu alta
médica nesta sexta-feira (18) e deixou o hospital
Rigshospitalet, em Copenhague. O jogador
ainda aproveitou a liberação para visitar seus
companheiros de seleção, que seguem na
disputa da Eurocopa. Eriksen já está em casa na
companhia de familiares e seguirá com o processo
de recuperação. “Obrigado pelo enorme número
de felicitações -foi incrível ver e sentir [o carinho].
A operação teve sucesso, e estou me sentindo bem
diante das circunstâncias”, afirmou Eriksen.

DÉRBI 200 | Andrigo (esq.) e Moisés se recuperam e ainda são dúvidas para a partida

balho e ter convicção para
chegar à vitória”, afirmou o
técnico.
A equipe vem de uma
derrota por 1 a 0 para o
Cruzeiro, na quarta-feira
(16). Com o resultado, o
time mineiro pulou para o
14º lugar do campeonato,
deixando a lanterna nas
mãos da equipe campineira. Essa foi a segunda
derrota consecutiva da
Macaca.
O dérbi em maio foi justamente a última vitória da
Ponte Preta este ano. Depois disso, em oito jogos,
foram cinco derrotas e três
empates. De última hora,
houve uma baixa no elenco. O atacante Paulo Sérgio
foi para o Operário e não

joga mais pela Macaca.
Uma dúvida para o jogo é
Moisés, que deixou o campo com dores na coxa direita na última partida.
Já o Guarani não venceu
nas últimas duas rodadas
da Série B. O Bugre teve
uma derrota, 3 a 1 para o
Náutico, e um empate, 1 a
1 com o CSA. O técnico Daniel Paulista poderá contar
com a volta de atletas e reforçar o time para o dérbi.
Entre eles, Regis deve retornar ao meio de campo
após ser poupando no jogo
contra o CSA por conta de
desgaste muscular.
Thales e Júlio César
cumpriram
suspensão
por cartão amarelo e estão liberados para jogar. As

dúvidas ficam por conta
de Andrigo, que está tratando uma lesão no pé, e
Rodrigo Andrade, que não
disputou a última partida
por sentir incômodo na
panturrilha. Para o dérbi,
Daniel Paulista disse que a
missão é vencer.
O dérbi terá uma ação
solidária envolvendo os
clubes e a empresa WKM
Solutions. Serão doadas de
200 cestas básicas para a
Campanha Alimentos para
Todos, que atende famílias
de baixa renda. A empresa irá doar 100 unidades.
A outra metade ficará por
conta do time que perder a
partida. Em caso de empate, as equipes irão dividir a
doação.

ERIKSEN | Teve parada cardíaca durante Eurocopa

Naomi desiste de Wimbledon,
mas estará nas Olimpíadas
De acordo com informações do ‘Sky Sports’,
Naomi Osaka confirmou que não disputará o
torneio de Wimbledon neste ano. Porém, deixou
claro que estará presente nos Jogos Olímpicos
de Tóquio. Segundo um comunicado dado por
seus representantes, a tenista está focada em
passar um tempo com os familiares e amigos.
Porém, a preparação para a Olimpíada continua.
“Ela está passando algum tempo com amigos e
família. Ela estará pronta para as Olimpíadas e
está animada para jogar na frente de sua torcida”,
dizia o comunicado. Recentemente, a número
2 do mundo também anunciou a desistência de
Roland Garros.

Simon Bruty/USTA

GP DA FRANÇA

Clubes
01 Fortaleza
02 Athletico-PR

PG
10
9

J
4
3

V
3
3

GP
8
5

SG
6
5

03 Atlético-MG
04 Bragantino
05 Fluminense

9
8
8

4
4
4

3
2
2

4
10
4

2
4
2

06 Palmeiras
07 Bahia
08 Atlético-GO
09 Flamengo

7
7

4
4

2
2

7
8

4
3

7
6

3
2

2
2

3
3

3
3

10 Corinthians
11 Sport
12 Ceará

4
4
4

4
4
4

1
1
1

3
3
5

-1
-1
-2

13 Santos
14 Internacional
15 Cuiabá

4
4
2

4
4
3

1
1
0

3
4
2

-2
-4
-1

16 São Paulo
17 Chapecoense
18 Juventude
19 América-MG

2
2

4
4

0
0

1
2

-3
-5

2
1

4
4

0
0

2
0

-6
-4

20 Grêmio

0

3

0

2

-3

• 5ª RODADA

Amanhã (20/06)
11h – Palmeiras x América-MG
16h – Bahia Corinthians
16h – Internacional x Ceará

GIRO POR AI

Reprodução/Instagram

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Hoje (19/06)
21h – Flamengo x Bragantino

13

18h15 – Fortaleza x Fluminense
18h15 – Athletico-PR x Atlético-GO
18h15 – Santos x São Paulo
20h30 – Juventude x Sport
Segunda-feira (21/06)
20h30 – Atlético-MG x Chapecoense

Mercedes e Red Bull
dominam treinos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Os treinos livres para o
GP da França, que ocorreram na manhã desta sexta-feira (18), foram dominados pela Mercedes e pela
Red Bull. Valteri Bottas foi
o responsável por fazer o
tempo mais rápido da primeira parte do evento, que
ocorreu no Circuito Paul
Ricard, em Le-Castellet.
Na segunda metade, Max
Verstappen liderou.
Uma série de saídas de
pista - provocadas pelo forte vento - e danos aos carros também marcaram as
sessões. Neste sábado (19),
às 10h (horário de Brasília),
os pilotos disputam o grid
classificatório.
A primeira parte do
evento ficou marcada por

incidentes causados, principalmente, pelo forte vento na cidade de Le Castellet
- o traçado do circuito exige bastante da aerodinâmica dos carros.
O tempo mais rápido ficou com Valteri Bottas, da
Mercedes, 1min33s448. Ele
foi seguido de Lewis Hamilton e Max Verstappen.
Ao menos cinco pilotos
saíram da pista. Sebastian
Vettel, da Aston Martin,
teve mais azar e chegou a
bater no muro. À tarde,
carros da Mercedes e da
Red Bull sofreram danos.
Bottas e Verstappen perderam parte da asa de seus
carros após choques com
as lombadas que limitam a
pista com a área de escape.
No final, coube a Verstappen fez o melhor tempo,
1min32s872.

GRAND SLAM | Naomi já desistiu de dois torneios

TNT transmitirá jogos das
finais da NBA no YouTube
A TNT Sports fechou acordo com a NBA e passará
transmitir jogos da principal liga de basquete do
mundo no YouTube. O acordo, que também inclui
a cervejaria Budweiser, passa a valer a partir da
próxima semana, com as finais da Conferência
Leste. Segundo o grupo WarnerMedia Brasil, dona
da TNT por aqui, serão de dois a três jogos por
semana com esse acordo na próxima temporada,
somando cerca de cem jogos. A Conferência Leste
da NBA ainda está na fase semifinal. O Atlanta
Hawks vai vencendo o Philadelphia 76ers por
3x2. Já Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks estão
empatados em 3x3 e vai para o duelo decisivo.

ESPORTES
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PALMEIRAS

Lucas Lima é afastado após festa
Meia foi flagrado por torcedores em uma festa clandestina; vídeos nas redes sociais o mostram sendo pressionado
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O meia Lucas Lima, do
Palmeiras, foi afastado do
elenco por tempo indeterminado após ser flagrado
por torcedores em uma
festa clandestina na madrugada desta sexta-feira
(18). Em vídeos divulgados
nas redes sociais, o atleta é
confrontado por palmeirenses, irritados com a presença dele no local. Nem o
jogador nem os torcedores
usavam máscaras.
Nas imagens, o meia admite estar errado. “Errei,
errei, perdão.” Ele também
ouviu ameaças de homens
que estavam presentes na
festa. “Você vai embora do
Palmeiras, você é safado.
Está achando que o Palmeiras é brincadeira? Você
está achando que é fácil
jogar no Palmeiras, né?

Foge do Palmeiras”, disse
um deles.
Em nota, o time alviverde
disse que punirá o jogador.
“O atleta Lucas Lima ficará
afastado das atividades no
Palmeiras pelo prazo que
o Departamento de Futebol entender necessário. O
clube tomará as medidas
administrativas cabíveis,
como sempre fez em casos
de quebra de protocolo de
saúde.”
O elenco de Abel Ferreira teve folga na quinta-feira (17) e se reapresentará
na Academia de Futebol
nesta sexta. No domingo
(19), o time encara o América-MG, no Allianz Parque, às 11h, em jogo pela
quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Na última segunda-feira
(14), jogadores, membros
da comissão técnica e
funcionários do clube es-

tiveram no Paraguai, onde
receberam a primeira dose
da vacina contra a Covid-19. O imunizante foi
oferecido pela Conmebol
às equipes que disputam
torneios organizados pela
entidade.
A delegação alviverde
deverá tomar a segunda
dose na semana do duelo
com a Universidad Católica (CHI), pela Libertadores. O confronto de ida, no
Chile, será disputado no
dia 14 de julho. Na semana passada, dois funcionários do Palmeiras morreram em decorrência de
complicações causadas
pela Covid-19.
Em abril, o atacante Luiz
Adriano foi multado pelo
clube por ter descumprido
os protocolos de isolamento determinados após ter
sido infectado pelo novo
coronavírus.

ATACANTES NA SECA

Reprodução/Twitter

FLAGRANTE | Em meio à pandemia , Lucas Lima desrepeitou protocolo e foi à festa

SÃO PAULO

Volantes viram alternativa Rigoni passa a ser
para gols no Corinthians
peça fundamental
Técnico do Corinthians
nos últimos seis jogos da
temporada, Sylvinho ainda não comemorou um
gol anotado por um atacante do elenco. O treinador enfrenta dificuldades para armar o sistema
ofensivo e tem depositado
suas esperanças nos homens do meio de campo.
Até aqui, dos três gols feitos pelo Alvinegro com o
novo comandante, dois
deles saíram dos pés dos
volantes.
Além do gol de pênalti,
convertido por Fábio Santos, contra o América-MG,
o Corinthians de Sylvinho
apenas conseguiu balançar as redes adversárias
com Gabriel (diante do
Palmeiras) e Roni (sobre
o Red Bull Bragantino). A
busca pela solução para
findar a escassez de bolas
na rede - apresenta média
de 0,5 gol por jogo com a
atual comissão técnica - é
a prioridade.
“Os nossos volantes são
nossos artilheiros hoje,
outro dia o Gabriel fez um
gol, Roni, hoje [quarta-feira], conseguiu fazer um
gol. São atletas que nós
temos fomentados que pisem a área, são atletas que
dão bastante sustentação
aos homens de meio-campo”, afirmou Sylvinho ao
explicar a necessidade dos
volantes para ajudar o sistema ofensivo.
O protagonismo dos vo-

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

ESPERANÇA | Gabriel e Roni marcaram gols pelo TImão

Pai de Mosquito morre
O pai do atacante
Gustavo Mosquito, que
atua pelo Corinthians,
morreu nesta quinta-feira (18) no Paraná. Ele
foi vítima da covid-19.
No Instagram, o jogador
de 23 anos, que foi liberado do treino nesta sexta (19) lamentou a perda
e publicou fotos ao lado
do pai, que também
aparece com os filhos
do atleta nas imagens.
lantes contrasta com a fase
ruim dos homens de frente. O artilheiro da equipe
na temporada é o meia
Mateus Vital, com cinco
gols. O primeiro atacante
da lista é Gustavo Mosquito, que fez quatro gols
em 19 partidas na temporada. O centroavante Jô,
nome mais experiente do

“Difícil encontrar palavras nesse momento,
pai… só quero te agradecer por tudo, não
conseguimos nos despedir, mas sei que você
está orgulhoso e feliz de
ver aonde eu cheguei”,
iniciou. Mosquito ainda citou a dor que seus
filhos Bernardo e Melissa vão ter diante da falta
do avô.
| FOLHAPRESS

elenco, tem três gols em 22
partidas - mesmo número
do zagueiro Jemerson, do
volante Ramiro e do lateral
Fábio Santos.
Para o jogo de domingo
(20), contra o Bahia, o técnico Sylvinho ainda corre
o risco de ter apenas três
atacantes disponíveis.
| FOLHAPRESS

Precisando criar alternativas ofensivas para o
São Paulo, o técnico Hernán Crespo recorreu à
amizade para reforçar o
Tricolor. Ainda na reta final do Campeonato Paulista, o preparador físico
Alejandro Kohan ligou
para Emiliano Rigoni com
o objetivo de sondar a situação do meia e saber se
estava disposto a se transferir para o Morumbi.
Pouco menos de um mês
depois, o camisa 77 não
só aceitou o desafio como
virou peça fundamental
da equipe de Crespo.
Desde a estreia contra
o Atlético-GO, quando
jogou apenas o segundo
tempo, passando pela goleada sobre o 4 de Julho-PI (pela Copa do Brasil),
derrota para o Atlético-MG e empate com a Chapecoense (ambos pelo
Brasileirão), Rigoni foi
fundamental ao dar duas
assistências e fazer um
gol, além de se mostrar
disposto a ajudar em todas as funções do ataque.
Contra
Atlético-GO
e Chapecoense, atuou
aberto pela direita, na
tentativa de aumentar a
amplitude do time e abrir
espaços no ataque do São
Paulo. Contra o 4 de Julho, começou como ala
direita e terminou como
segundo homem de ataque, posição que lhe rendeu um gol naquela par-

tida. Já diante do Galo,
em Minas Gerais, também iniciou na ala, foi
deslocado para a ponta e
terminou o jogo fazendo
a função de Benítez.
“Por dentro também
me sinto cômodo. Joguei
assim em outras equipes,
e posso fazer a função
também”, afirmou Rigoni, após o empate em 1 a
1 com a Chapecoense, na
última quarta-feira (16).
Fato é que o ataque do
São Paulo travou com a
ausência de Martín Be-

Meia Emiliano
Rigoni faz gol, dá
assistência e abre
espaços no ataque
nítez. O meia, que foi
destaque na reta final do
Paulista e na fase de grupos da Libertadores, justamente pela capacidade
de criar oportunidades
de gol, está fora desde o
primeiro jogo da final do
Paulistão.
Em quatro jogos do São
Paulo no Campeonato
Brasileiro, o time só foi às
redes uma vez, contra a
Chapecoense, justamente após cruzamento de
Rigoni, que Éder completou de cabeça, deslocando do goleiro.
| FOLHAPRESS

SANTOS

Camacho
deve ter
sequência
Velho conhecido do
técnico Fernando Diniz, Guilherme Camacho chegou ao Santos
com a oportunidade
de ganhar sequência entre os titulares.
Além da aprovação do
treinador, o reforço vê
Alison como desfalque certo para o clássico com São Paulo,
domingo (20), na Vila
Belmiro, pela quinta
rodada do Campeonato Brasileiro.
Sem o capitão do
Peixe, o treinador vê
Camacho com as características
ideais
para suprir a ausência
do camisa 5. Contra
o Fluminense, nesta
quinta (17), o jogador
de 31 anos atuou justamente como primeiro
homem do meio-campo e agradou pelo bom
desempenho.
Na Baixada Santista
desde a última segunda-feira (14), Camacho
está entrosado com o
grupo nas atividades
do CT Rei Pelé e tem
chamado a atenção
pelo bom desempenho
nos treinos. O comandante do Peixe, aliás,
o vê como um jogador
comprometido e aponta a sua técnica como
maior qualidade.
| FOLHAPRESS
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SELEÇÃO FEMININA

Pia convoca Formiga,
Marta e corta Cristiane

Maior artilheira da história das Olimpíadas não estará presente em Tóquio
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A técnica Pia Sundhage
anunciou, na manhã desta
sexta-feira (19), a lista das
18 atletas convocadas para
representar a seleção feminina na disputa dos Jogos
Olímpicos de Tóquio. O
destaque vai para as presenças das veteranas Marta e Formiga.
Maior artilheira da história das Olimpíadas, a
atacante Cristiane, por
outro lado, ficou fora e não
foi relacionada. Aline (UD
Granadilla Tenerife-ESP),
Letícia Santos (Eintracht
Frankfurt-ALE), Giovana
Costa (Barcelona-ESP) e
Andressa Alves (Roma-ITA) são as quatro suplentes
do Brasil selecionadas pela
treinadora sueca.
As escolhidas de Pia
passarão por um período
de treinamentos nos EUA
antes do embarque para o
Japão. As convocadas são

as goleiras Bárbara (Avaí/
Kindermann Brasil), Letícia Isidoro (Benfica-POR);
defensoras Tamires (Corinthians), Rafaelle (Palmeiras), Erika (Corinthians),
Bruna Benites (Internacional), Poliana (Corinthians),
Jucinara
(Levante-ESP);
meio-campistas
Marta
(Orlando Pride), Debinha
(North Carolina Courage-EUA), Adriana (Corinthians), Formiga (São
Paulo), Andressinha (Corinthians), Julia Bianchi
(Palmeiras), Duda (São
Paulo); atacantes Ludmila
(Atlético de Madri), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Geyse (Madrid CFF-ESP).
Pia está no comando da
seleção brasileira feminina
há um ano e 11 meses. Ela
comandou a equipe em 19
jogos — 11 vitórias cinco
empates e três derrotas.
Esta será a primeira convocação para uma competição oficial à frente do
grupo. A estreia do Brasil

Thais Magalhães/CBF

PIA | Está no comando da seleção há quase dois anos

nos Jogos Olímpicos será
no dia 21 de julho, contra
a China, em Miyagi. Na
sequência, a seleção encara a Holanda, no dia 24 de

julho, também em Miyagi.
O último jogo da fase de
grupos será contra a Zâmbia, em Saitama, no dia 27
de julho.
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VÔLEI

Brasil se garante nas
semifinais da Liga
AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

A seleção feminina de
vôlei está garantida por
antecipação nas semifinais da Liga das Nações.
Nesta sexta-feira (18), o
Brasil derrotou a Coreia
do Sul por 3 sets a 0, com
parciais de 25/18, 25/23
e 25/18, pela 13ª rodada
da competição, realizada
em Rimini (Itália). O resultado assegura à equipe
do técnico José Roberto
Guimarães um lugar entre as quatro melhores,
independente do que
ocorrer nas duas próximas rodadas - as últimas
da primeira fase.
As brasileiras estão na
vice-liderança da Liga das
Nações, com 11 vitórias
em 13 jogos e 34 pontos,
dois a menos que os Estados Unidos. Japão (27
pontos) e Turquia (24)
completam o G4 de momento, com as turcas
(que ainda jogam nesta
sexta, contra os Países
Baixos) superando a China, quinta colocada com
a mesma pontuação, na
média dos sets ganhos.

Diante das sul-coreanas, a oposta Tandara que teve a renovação de
contrato com o Osasco
confirmada nesta sexta-feira - e a central Fernanda Garay, ambas com 13
pontos, foram os principais nomes da seleção
nacional. As centrais Carol Gattaz e Bia, com oito
pontos cada, também se
destacaram.
“Enfrentamos um time
da escola asiática, que
sempre é muito difícil de
jogar contra. Tivemos que
ter muita paciência e a
Coréia do Sul jogou muito bem. No segundo set,
tivemos um pouco mais
de dificuldade em algumas passagens, mas nos
recuperamos no final.
Jogamos bem com nosso
contra-ataque e, principalmente, jogamos juntas”, comentou a ponteira
Gabi, ao site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
O Brasil volta a quadra neste sábado (19), às
14h30 (horário de Brasília), contra os Países
Baixos, pela 14ª rodada.
cipação na primeira fase.

COPA AMÉRICA

Everton vira garçom de Neymar
No trabalho dentro de
campo com a seleção
brasileira, o que mais tira
o sono do técnico Tite é
achar um modelo ideal
para a parte criativa do
meio de campo. Nos últimos três jogos, parte da
solução foi dar liberdade a
Neymar para ele atuar não
só caindo pelos lados, mas
também centralizado, repetindo parte do que ele se
acostumou a fazer no PSG.
Nesta quinta-feia à noite
(17), na goleada sobre o

Peru por 4 a 0, o técnico
notou que a produção não
era a mesma no primeiro
tempo e viu a equipe melhorar bastante com a entrada de Everton Ribeiro.
O comandante e sua
comissão repararam que
a entrada do flamenguista
desafogou a vida do craque, dividindo atenções
com os marcadores. Na
sua coletiva de imprensa
após o 4 a 0, o técnico destacou que a dificuldade de
adaptação de sua equipe

foi normal por causa das
seis modificações em relação à estreia e minimizou o
baixo desempenho de outros jogadores como Everton Cebolinha e Gabigol.
Mas, com uma resposta
monossilábica — “sim” —
respondeu à última pergunta da entrevista para
dizer que é importante ter
um meia ativo em campo
para tentar facilitar a entrega de seu craque. Contra o
Paraguai e o Equador, pelas Eliminatórias, e dian-

| FOLHAPRESS

DUPLA | Everton Ribeiro se destaca por ajudar Neymar

COPA AMÉRICA

EUROCOPA

Suécia assume liderança
após vencer a Eslováquia
Na manhã desta sexta-feira (19), a Suécia venceu a Eslováquia por 1 a
0, pela segunda rodada do
Grupo E da Eurocopa. O
gol da partida foi marcado
por Forsberg, de pênalti. Com esse resultado, a
Suécia chegou aos quatro
pontos, se tornou a líder
do grupo e aguarda a partida entre Espanha e Polônia (neste sábado, às 16h)

te da Venezuela, na Copa
América, a estratégia foi
colocar Neymar em um espaço do campo que, se ele
for caçado, vira uma falta
perigosa.
Isso, ao menos em tese,
inibe uma marcação mais
dura em cima do camisa
10. Por ali, ele pode atuar
como garçom, pode arrancar e driblar adversários
em direção à área, mas
também pode atuar como
um pivô.

Lucas Figueiredo/CBF

para garantir a liderança
isolada. A Eslováquia caiu
para a segunda posição,
com três pontos.
No primeiro jogo, a seleção sueca empatou com
a Espanha em uma partida sem gols, enquanto
a Eslováquia conseguiu
vencer a equipe de Robert
Lewandowski por 2 a 1. A
Suécia fecha a participação na fase de grupos na

próxima quarta-feira, 23,
contra a Polônia. No mesmo dia e mesmo horário,
a Eslováquia enfrenta a
Espanha. Nas demais partidas da Eurocopa, a República Tcheca empatou
com a Croácia por 1 a 1,
pela segunda rodada do
grupo D da Eurocopa. A
Inglaterra empatou em 0
a 0 com a Escócia.
| FOLHAPRESS

Moreno é punido por criticar
Conmebol devido pandemia
O maior artilheiro da
Bolívia, Marcelo Moreno
Martins, foi punido com
suspensão de uma partida e multa de US$ 20 mil
(aproximadamente R$ 100
mil) por criticar a organização da Copa América no
Brasil em meio à pandemia de covid-19.
O atacante, que também
é artilheiro das Eliminatórias para a Copa do Mundo,
questionou a Conmebol ao

saber dos casos positivos
de covid-19 relacionados
ao torneio, em uma postagem no Instagram que foi
posteriormente retirada. A
entidade abriu um processo disciplinar contra ele na
terça-feira (15).
Moreno posteriormente
afirmou em comunicado
que não tinha intenção
de ofender a Conmebol
e atribuiu a publicação a
uma interpretação equi-

vocada dos responsáveis
pelas suas comunicações
públicas.
Com a punição, Moreno
não esteve em campo nesta sexta-feira (19), quando
o Chile venceu a Bolívia
por 1 a 0. O gol de Brereton
garantiu primeira vitória
da seleção chilena. A partida foi na Arena Pantanal,
em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo A.
| AGÊNCIA BRASIL
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