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Henrique do Paraíso se
licencia da vice-prefeitura
para virar deputado hoje
05 Cidades

Vacinação contra Covid avança
para faixa dos 43 anos na região
Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa iniciam imunização deste novo público nesta quarta-feira P3
Alessandro Dantas / Fotos Públicas

Projeto propõe cassar alvará de
comércio que burlar Plano SP
Proposta de lei do vereador Thiago Brochi prevê o endurecimento das punições a bares e casas noturnas que descumprirem as regras do Plano São Paulo contra a Covid-19 em Americana. O projeto inclui na legislação a possibilidade de cassação do alvará do estabelecimento e multa de até R$ 290 mil.
04 Cidades
Lucas Figueiredo / CBF

CONFUSÃO NOS NÚMEROS | Deputado Osmar Terra admite na CPI ter errado projeções sobre Covid

Terra admite
Governo prevê ‘uso eficiente’
projeção falha e de energia para evitar apagão
nega ‘gabinete Presidente da Câmara, Arthur Lira, que de tarde havia falado
em “racionamento”, volta atrás e, à noite, afirma que Brasil terá
paralelo’
medida provisória para incentivar “uso eficiente” de energia.
06 Brasil + Mundo

MPF apura
compra
de vacinas
O Ministério Público Federal
desmembrou e transferiu a
investigação sobre a compra
da vacina indiana Covaxin ao
identificar indícios de crime
no contrato entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos. Antes, a apuração
ocorria no curso de um inquérito civil público aberto pela
Procuradoria da República no
Distrito Federal.
07 Brasil + Mundo

08 Brasil + Mundo
Renan Fernandes / Câmara de Sumaré / Divulgação

SELEÇÃO | Último treino ontem para enfrentar a Colômbia hoje

POLÊMICA | A divulgação de que a BRK Ambiental, concessionária dos
serviços de água e esgoto em Sumaré, registrou prejuízo de R$ 497 mil em
balanço repercutiu na Câmara ontem. O presidente, Willian Souza (foto),
chegou a falar em pedir uma CPI. A empresa, por sua vez, disse que o
valor publicado como prejuízo é, na verdade, lucro, e que outra publicação
retificando a informação será publicada hoje no Diário Oficial.
P5

Oposição
marca novos
atos contra
Bolsonaro

Tite vai mexer
na seleção
para enfrentar
Colômbia hoje

07 Brasil + Mundo
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Alerta antibiótico

20°
12°
Parcialmente
nublado
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
- 1,13%
R$ 4,966

Euro

- 0,94%
R$ 5,930

Bovespa

- 0,38%
128.767 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.382 | 19/06/2021

06 - 09 - 19 - 38 - 53 - 55

Quina
Concurso 5.589 | 14/06/2021

10 - 19 - 28 - 29 - 73

Federal
Concurso 5.572 | 19/06/2021

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

Bilhete
22239
19891
35089
83263
67074

FRASE DO DIA

MARIO EUGENIO SATURNO
TECNOLOGISTA SÊNIOR
DO INPE

A OMS (Organização
Mundial da Saúde) divulgou em abril o relatório “2020 Antibacterial
agents in clinical and
preclinical development”,
que é um alerta para o
mundo que estão fracassando as pesquisas para
desenvolver novos tratamentos antibacterianos
necessários e apesar de
todos estarem cientes sobre a resistência dos patógenos aos antibióticos.
O impacto da resistência antimicrobiana é mais
grave em ambientes com
recursos limitados e entre
grupos vulneráveis, como
recém-nascidos e crianças pequenas. Pneumonia
bacteriana e infecções da
corrente sanguínea estão
entre as principais causas de mortalidade em
crianças abaixo de 5 anos.
Aproximadamente
30%
dos recém-nascidos com
infecção no sangue morrem devido à resistência a
vários antibióticos de primeira linha.
O relatório anual analisa
os antibióticos desde os
que estão em desenvolvimento inicial até os que
estão em estágios clínicos

de teste. O objetivo é avaliar o progresso e identificar lacunas em relação
às ameaças urgentes de
resistência aos medicamentos e encorajar ações
para preencher essas lacunas. O documento avalia o
potencial dos antibióticos
candidatos para lidar com
as bactérias resistentes
mais ameaçadoras, descritas na Lista de Patógenos
Bacterianos Prioritários da
OMS (WHO PPL). Essa lista, que inclui 13 bactérias
resistentes a medicamentos prioritárias, tem infor-

É esperado um
rápido surgimento de
novos agentes com
resistência
mado e orientado áreas
prioritárias para pesquisa
e desenvolvimento desde
sua primeira publicação,
em 2017.
O relatório da OMS revela que nenhum dos 43
antibióticos que estão
atualmente em desenvolvimento clínico resolvem
o problema da resistência
das bactérias mais perigosas. A falha persistente
em desenvolver, fabricar e
distribuir novos antibióticos eficazes ameaça nossa
capacidade de tratar infecções bacterianas com
sucesso.
O relatório revela uma linha de pesquisa quase estática, com apenas alguns

antibióticos sendo aprovados por agências regulatórias nos últimos anos. A
maioria desses agentes em
desenvolvimento oferece
benefício clínico limitado
em relação aos tratamentos existentes. E 82% dos
antibióticos aprovados recentemente são derivados
de classes de antibióticos
existentes desde a década
de 1980, com resistência
aos medicamentos bem
estabelecida. Portanto, é
esperado um rápido surgimento de novos agentes
com resistência aos novos
medicamentos.
O relatório, pela primeira vez, inclui medicamentos antibacterianos não
tradicionais e destaca 27
agentes antibacterianos
não tradicionais, variando
de anticorpos a bacteriófagos e terapias que apoiam
a resposta imunológica do
paciente e enfraquecem o
efeito da bactéria.
Como apenas uma fração dos medicamentos em
teste chegará ao mercado
devido aos desafios econômicos e científicos, somado ao pequeno retorno
sobre o investimento de
antibióticos bem-sucedidos que limita o interesse
dos principais investidores
privados e da maioria das
grandes empresas farmacêuticas, é preciso que os
governos ajam, seja financiando projetos privados e
projetos em universidades
e institutos públicos. É preciso que deputados e senadores atuem com vigor
nessa área imediatamente.

IMAGEM DO DIA
Isac Nóbrega / Agência Brasil

Eu sou uma
pessoa que tem
opinião e, como
deputado, eu
tenho obrigação
de dar opinião

Leonilda Rodrigues Panissio

NO AR | Apresentação da Esquadrilha da Fumaça durante solenidade na Escola

de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá.

Esta edição tem 14 páginas

@jornaltododia
(19) 98826-0438 - Financeiro
(19) 98767-1388 - Comercial
(19) 9 9444-6774 - Redação
(19) 3471-2700 - Distribuição

Acidentes com queimaduras são muito frequentes no cotidiano e,
com o isolamento social
imposto pela pandemia
da Covid-19, houve um
aumento sensível de casos ocorridos dentro de
casa. Entre as causas mais
frequentes estão água
quente, ferro de passar
roupas e panelas, além do
álcool 70%, solução mais
concentrada que passou
a ser amplamente utilizada neste período.
Queimaduras são lesões provocadas pelo
contato direto com alguma fonte de calor ou
frio intenso, produtos
químicos (naturais ou
sintéticos), eletricidade
ou radioatividade. Considerando que a pele é
o maior órgão do corpo
humano, cuja principal
função é nos proteger
dos agentes externos, a
intensidade dos danos
causados por uma queimadura dependerá do
grau de acometimento
dos tecidos.
É isso também que
irá definir o tratamento
adequado para cada situação. Dessa forma, as
queimaduras podem ser
classificadas em:
1º grau: atinge as camadas superficiais da
pele, deixando a pele
avermelhada e causando
dor leve. Não há bolhas;
2º grau: fere as camadas
mais profundas da pele.
Notamos bolhas, vermelhidão, manchas ou
mudança da cor, com
dor mais intensa e descamação; 3º grau: afeta
todas as camadas da pele
e pode até chegar aos
músculos e ossos. Mui-

Americana

Deputado e médico, aliado de
Bolsonaro, à CPI da Covid

facebook.com/jornaltododia

FLÁVIO MARQUES NOGUEIRA
MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO
NA REDE SÃO CAMILO

tas vezes não há dor e o
aspecto é de pele branca
nacarada, ou carbonizada escura. A ausência de
dor acontece pela lesão
das terminações nervosas sensitivas.
Em todos os casos, a
recomendação é colocar a área queimada sob
água fria corrente e limpa
por cerca de 20 minutos
ou, quando estiver em
ambientes com muita
poeira, insetos ou areia,
deve-se cobrir a área com
um pano limpo e úmido.
Logo após, a vítima deve
procurar atendimento
no Pronto-Socorro mais
próximo.
Nas unidades da Rede
São Camilo de São Paulo,
o primeiro atendimento
é realizado por um cirurgião geral, que poderá
avaliar a causa e o grau
da lesão para, então, encaminhar o paciente para
o tratamento necessário.
Assim, casos menos
graves são acompanhados por um cirurgião
plástico, enquanto as
queimaduras mais profundas são direcionadas
para internação e tratamento com uma equipe
multidisciplinar formada
por enfermeiros estomatoterapeutas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, fundamentais
para uma recuperação
bem-sucedida.
Vale ressaltar que o
sucesso no tratamento
desses casos depende de
um conjunto de fatores,
aliando uma equipe multidisciplinar qualificada,
agilidade no atendimento e tecnologia avançada.
O paciente ainda pode
ser submetido à terapia
por pressão negativa,
uma técnica moderna
que visa substituir a manipulação diária para
troca de curativos, o que
causa dor intensa e desconforto.
Por fim, jamais deve-se
aplicar qualquer produto
no local, como manteiga,
pasta dental, azeite, café
em pó ou clara de ovo.

FALECIMENTOS

OSMAR TERRA

Fale conosco

Pandemia eleva número de
acidentes com queimaduras
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Vacinação chega ao público de 43 anos
Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa iniciam nesta quarta imunização da nova faixa etária da campanha
LEON BOTÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana começa nesta quarta-feira (23) a vacinação
contra a Covid-19 do
público de 43 a 49 anos,
sem comorbidades.
Nesta terça-feira, foram abertas 2.500 vagas
na agenda para receber
o imunizante hoje em
Americana. A imunização dos outros grupos
também continua.
Em Santa Bárbara
d’Oeste e Nova Odessa,
esse público de 43 a 49
anos de idade também
começa a ser vacinado
nesta quarta, mas não há
necessidade de agendamento da aplicação (leia
textos nesta página).
Conforme
informações da Prefeitura de
Americana, esse grupo
de 43 a 49 anos receberá
a vacina em três pontos:
FAM (Faculdade de Americana), Unisal (Centro
Universitário Salesiano)
– campus Maria Auxiliadora – e Unimed. A nova
faixa etária incluída na

campanha receberá a vacina CoronaVac.
A Secretaria de Saúde alertou, por meio de
nota, para o fato de que
“é comum haver muita
procura nos primeiros
dias quando se inicia
uma nova faixa etária, o

Em Americana,
grupo será vacinado
na FAM, na Unisal e
na Unimed
que pode esgotar a agenda rapidamente”, mas
informou que a agenda
continuará sendo aberta
diariamente.
Para o público de 50
anos ou mais, que começou a ser vacinado
na semana passada e foi
alvo de mutirão no final
de semana, também foram abertas vagas para
receber a vacina nesta quarta. A aplicação
ocorrerá nas UBS (Unidades Básicas de Saúde). Para esse grupo, a

OUTROS GRUPOS
A primeira dose também continua sendo oferecida aos profissionais de
saúde, incluindo educador
físico e veterinário; profissionais da Educação com
18 anos ou mais; gestantes
e puérperas com 18 anos
ou mais; portadores de comorbidades com 18 anos
ou mais; pessoas com deficiência permanente com
18 anos ou mais; pessoas
com Síndrome de Down
com 18 anos ou mais e
transplantados em uso de
imunossupressor com 18
anos ou mais.
Já a segunda dose será
ofertada aos profissionais
de saúde, profissionais da
Educação com 45 anos ou
mais, idosos com 64 anos,
idosos com 68 anos ou
mais, gestantes e puérperas e idosos com 75 anos
ou mais.
O agendamento de todos os grupos da campanha pode ser feito no site
http://saudeamericana.
com.br/inicioVacinacao.

AMERICANA | Cidade aplicou nesta terça mais 1.933 doses da vacina contra a Covid-19

SBO vacina sem agenda em três locais
Em Santa Bárbara
d’Oeste, a vacinação das
pessoas com 43 anos ou
mais ocorre sem necessidade de agendamento
prévio em três pontos
a partir desta quarta
(23). Quem se enquadra na faixa etária deve
apresentar documento
pessoal e comprovante

de endereço no próprio
nome.
A aplicação é das 9h às
17h, nos ginásios Djaniro
Pedroso (Rua Prudente
de Moraes, 250, Centro),
e Mirzinho Daniel (Rua
Bororós, s/nº, Jd. São
Francisco), e na Casa de
Maria (Rua Mococa, 510,
Jardim das Laranjeiras).

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, a prefeitura recomenda o pré-cadastro
no site Vacina Já (www.
vacinaja.sp.gov.br), do
governo do estado.
Nesta terça, a prefeitura
informou o recebimento
de mais 3.280 doses da
vacina CoronaVac.
| LB

BALANÇO CIESP CAMPINAS

PANDEMIA

N.O atinge 30% com 1ª dose e
lança novo portal sobre a Covid
Nova Odessa ultrapassou nesta terça-feira (22)
a marca dos 30% da população vacinados com
ao menos a primeira
dose contra a Covid-19.
A equipe da Secretaria de
Saúde da prefeitura que
atua na campanha de
vacinação no Ginásio do
Jardim Santa Rosa aplicou mais 315 primeiras
doses do imunizante.
A cidade atingiu, assim,
um total de 18.525 primeiras doses aplicadas,
o equivalente a 30,6% da
população total, estimada
pelo IBGE em 60.956 pessoas. Nova Odessa tem
ainda 5.944 moradores já
com o esquema vacinal
completo, ou 9,7% do total. No total, somando primeiras e segundas doses,
já foram aplicadas 24.469
unidades das vacinas.
Assim como em Americana e Santa Bárbara,
nesta quarta-feira (23) um
novo grupo etário deve
começar a ser imunizado:
os novaodessenses sem
comorbidades com idades de 43 a 49 anos.

Prefeitura de Americana / Divulgação

vacina aplicada será da
Pfizer.

Divulgação

NOVO SITE | Portal reúne dados da pandemia em N.O

O grupo dos adultos
sem comorbidades e idades entre 50 e 59 anos
também continua sendo
imunizado, sempre de
acordo com o mês de nascimento.
Assim, quem nasceu em
janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre
às segundas-feiras; quem
nasceu em abril, maio e
junho às terças; os nascidos em julho e agosto às
quartas; os de setembro
e outubro às quintas; e
nascidos em novembro e
dezembro, às sextas-feiras.

NOVO PORTAL
Além disso, a prefeitura
inaugurou um novo portal de informações sobre a
pandemia e a campanha
de vacinação Contra a
Covid-19. Disponível ainda de forma experimental em www.novaodessa.
sp.gov.br/coronavirus/, o
portal reúne, numa única página, informações
como o “Vacinômetro”
diário atualizado e o boletim diário de casos, além
de orientações de prevenção à contaminação, sintomas, etc. | DA REDAÇÃO

Produção industrial cresce na
região e crise hídrica já preocupa
HEITOR CARVALHO
REGIÃO

A Regional Campinas
do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo) apresentou pesquisa on-line nesta terça-feira
(22) mostrando números
positivos da Sondagem
Industrial realizada junto
às empresas associadas.
O volume de produção
cresceu para 36% entre
as empresas associadas,
enquanto o faturamento
aumentou para 52% das
respondentes.
O vice-diretor do Ciesp-Campinas, José Henrique
Toledo Corrêa, também
destacou que o nível de
utilização da capacidade
instalada, na faixa entre
50,1% e 80%, aumentou
em relação ao mês anterior, para 64% das indústrias respondentes.
Segundo Corrêa, os índices tendem a se manter
positivos nos próximos
meses, também por conta do aumento da vacinação da população contra
o novo coronavírus (Covid-19).

Por outro lado, os custos das matérias-primas
se mantêm elevados – aumentaram para 81% das
empresas, em relação ao
mês anterior. Já os custos
de energia, água e transporte aumentaram para
57% das respondentes.
O Ciesp-Campinas conta com 494 empresas associadas, distribuídas em
19 municípios da região.
O faturamento conjunto
das empresas associadas
é de R$ 41,52 bilhões ao
ano. Conjuntamente essas empresas empregam
98.894 colaboradores.
O Ciesp-Campinas também apresentou os números da balança comercial
regional.
Em maio de 2021 o valor
exportado foi de US$ 235,7
milhões – 31,2% maior
que em maio de 2020. Já
as importações no mesmo
mês foram de US$ 990,3
milhões – 43,3% maiores
do que em maio do ano
passado. O saldo em maio
de 2021 foi negativo em
US$ 754,6 milhões – 47,6%
maior do que o registrado
em maio de 2020.

CRISE HÍDRICA
A preocupação com
a escassez hídrica também entrou no radar da
indústria da região de
Campinas.
Na pesquisa apresentada nesta terça-feira
pela regional Ciesp-Campinas, 36% das empresas se manifestaram
“muito
preocupadas”
com os reflexos da estiagem na atividade industrial e possível aumento
nos custos, enquanto
52% delas se disseram
“pouco preocupadas” e
12% responderam “não
ter preocupação”.
Na avaliação do vice-diretor do Ciesp, José
Henrique Toledo Corrêa, a preocupação existe com “a falta de água
e de energia, que pode
repercutir na atividade
industrial, embora as indústrias, a partir da última crise energética, passaram a adotar diversas
medidas para redução
de consumo e outras alternativas, como o reúso
da água nas suas atividades produtivas”.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

R$ 100 MIL PARA AMERICANA
O prefeito Chico Sardelli recebeu nesta terça-feira (22)
ofício da deputada estadual Prof. Bebel (PT) comunicando a destinação de R$ 100 mil para a área da Saúde
de Americana. O recurso é de emenda da parlamentar,
intermediada pela vereadora Prof. Juliana, também do
PT. Segundo a prefeitura, o recurso será destinado à
compra de uma ambulância. O documento foi entregue
a Chico em reunião (foto) com a vereadora, com Luís
Vanderlei Larguesa, ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, e com a diretora estadual da Apeoesp e responsável
pela subsede do órgão em Americana, Zenaide Honório.
“Sou muito grato à deputada Bebel por esta emenda e
pelo bom mandato que ela vem fazendo em tão pouco
tempo. A deputada tem feito a diferença em sua área de
atuação, que é a educação”, declarou Chico Sardelli.

R$ 100 MIL PARA AMERICANA (2)
O ofício assinado pela deputada professora Bebel, que
também é presidente da Apeoesp no estado de São Paulo,
informa que os R$ 100 mil, inclusive, já foram pagos pelo
governo do estado no último dia 11. De acordo com o assessor
institucional da Secretaria de Planejamento de Americana,
responsável pelo Convênios, Vinícius Zerbetto, trata-se de
emenda impositiva ao orçamento de 2021, o que justifica sua
rápida liberação ao município.

PREFEITURAS PELO TURISMO
As prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré, além
do Sebrae-SP e Senac-SP, estão anunciando o lançamento de um programa chamado “Avança Turismo - Região
Turística Bem Viver”, cujo objetivo é desenvolver o turismo e
capacitar empresários do setor de serviços, produtores rurais
e trabalhadores do trade turístico da região. A iniciativa
compõe as ações e metas do Plano Regional de Turismo da
RT Bem Viver. Um evento on-line de lançamento foi marcado para o próximo dia 30 de junho, a partir das 9h, com
inscrições pelo link bit.ly/avancaturismobemviver e terá como
destaque a apresentação da importância do marketing para
negócios, ministrada pelo Sebrae.

UBS CEDO
A vereadora Leonora
Périco (PDT) protocolou
na secretaria da Câmara de Americana um
requerimento no qual
que pede informações ao
Poder Executivo sobre a
possibilidade de abertura
das Unidades Básicas de
Saúde da cidade a partir
das 7 horas.

UBER POINT
Em Santa Bárbara
d’Oeste, o vereador Júlio
César Santos, o “Kifú” (PL),
protocolou na última
segunda-feira (21) um
projeto de lei que propõe a
criação de vagas exclusivas
para carros de aplicativos
em pontos estratégicos da
cidade.

UBS CEDO (2)
No requerimento, a
parlamentar pedetista
aponta que foi procurada
por usuários que reclamam
que, principalmente nos
postos que realizam a
coleta de exames, o início
do atendimento às 7h30
gera atrasos para quem
precisa estar no trabalho
às 8 horas.

UBER POINT (2)
A propositura torna
obrigatória a reserva de
espaço exclusivo destinado
a embarque e desembarque de passageiros
que utilizam carros de
aplicativo, ficando vedado
o uso desse espaço para o
estacionamento de outros
veículos. Será que rola?
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AMERICANA

Lei prevê cassar alvará de
comércio que furar Plano SP
Projeto endurece punição a estabelecimentos que violam quarentena
Divulgação

LEON BOTÃO
AMERICANA

O vereador Thiago Brochi (PSDB) protocolou na
Câmara de Americana
um projeto de lei que prevê o endurecimento das
punições a bares e casas
noturnas que descumprirem as regras do Plano
São Paulo de combate à
Covid-19, incluindo na
legislação a possibilidade
de cassação do alvará do
estabelecimento e multa
de até R$ 290 mil. O autor
deve tentar incluir a matéria na pauta de votação
desta quinta-feira (24).
O projeto permite que a
Gama (Guarda Municipal
de Americana) disperse
aglomerações constatadas ainda que no interior
dos estabelecimentos.
Após a dispersão, o estabelecimento será fechado e só poderá reabrir
após processo administrativo na prefeitura.
Atualmente, o Plano
São Paulo não permite o
funcionamento de bares
e festas noturnas. Apenas
restaurantes podem abrir,
e com limite de 30% de
ocupação e até as 21h. No
entanto, nas últimas semanas, diversas ocorrências de bares lotados têm
sido registradas.
Diante do aumento de
casos e da lotação dos

BLITZ | Fiscalização da Guarda Municipal de Americana em comércio com aglomeração

hospitais da cidade, na
última quinta, vários vereadores falaram sobre
a situação e Brochi se
prontificou a elaborar o
projeto.
Ele também foi o autor
do projeto de estipulou
multa de até R$ 290 mil
para festas clandestinas
em chácaras, que acabou
vetado pela prefeitura e
foi reapresentado por ele
também nesta terça-feira
em formato “autorizativo”, assim como o novo
projeto sobre os bares.
“A procuradoria entendeu que era preciso vetar
por vício de iniciativa, então conversei com o prefeito e acordamos de os
dois projetos serem autorizativos, para que ele

sancione depois. Vamos
colocar com urgência
nesta quinta e talvez até
chamar uma sessão extraordinária pra votar em
segunda discussão, porque a situação está grave”,
explicou Brochi.
A multa para bares e
casas noturnas flagrados
com atrações de entretenimento, como shows ou
DJs, será de R$ 290 mil.
Já a multa para bares em
que não haja entretenimento será de R$ 29 mil.
Além disso, fica prevista a
possibilidade de cassação
do alvará dos estabelecimentos autuados.
Na justificativa, Brochi
explica o cenário da pandemia na cidade e diz
que, por isso, o projeto é

urgente. “Demonstra-se
que é de relevante interesse público fazer acontecer no município de
Americana essa importante medida de caráter,
mesmo que temporário,
mas de efeito imediato,
reforçando o perigo das
aglomerações e alertando sobre o relaxamento
das medidas de proteção individual e coletiva.
Esses comportamentos
podem levar a elevada
disparada nas contaminações pelo Coronavírus.
Estar vivo e saudável é o
grande legado e o principal exercício de generosidade preservando a sua
integridade e da coletividade.”, traz trecho da
proposta de lei.

SUMARÉ

GRÁTIS

Dalben destaca importância
da recuperação de rodovia

Sumaré tem
48 vagas para
cursos técnicos

O prefeito de Sumaré,
Luiz Dalben (Cidadania),
destacou nesta terça-feira
(22) a importância da recuperação da Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto
(SPA 115/330) – via de ligação entre Sumaré à Rodovia Anhanguera – , que
será modernizada, conforme anunciou na última
segunda-feira o governo
do estado.
A estrada, conforme
mostrou ontem o TODODIA, foi incluída no programa estadual “Estradas
Asfaltadas”, que até o final
deste ano prevê obras de
melhorias em 2.300 quilômetros de vias em quase
200 municípios paulistas,
entre eles Sumaré.
A obra foi anunciada na
segunda, uma semana depois de o prefeito de Suma-

ré ter participado de uma
reunião em São Paulo, intermediada pelo deputado
estadual Dirceu Dalben
(PL), com o secretário-executivo da Casa Civil do
governo de São Paulo, João
Carlos Fernandes, na qual
fez o pedido pela obra na
estrada.
“Menos de uma semana
após a nossa solicitação,
temos a alegria de anunciar mais uma importante
melhoria para a nossa população. A Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto é
a principal via de acesso da
região central de Sumaré
à Anhanguera, recebe um
fluxo intenso durante todo
o período do dia, sobretudo nos horários de pico, e
a sua modernização era
muito esperada por todos.
Agradecemos, mais uma

vez, todo o esforço do deputado Dalben para que
fôssemos contemplados
com essa obra”, destacou o
prefeito Luiz Dalben.
A reunião com o secretário-executivo da Casa
Civil, João Carlos Fernandes, aconteceu no último
dia 15. Na oportunidade, o
prefeito sumareense também pediu atenção especial para que seja realizada
a iluminação pública completa na Rodovia Virgínia
Viel Campo Dall’Orto.
Com o apoio do deputado estadual Dirceu Dalben, Sumaré e outras 14
cidades da RMC (Região
Metropolitana de Campinas) serão beneficiadas
com as melhorias. O governo do estado vai investir R$
1,754 bilhão nas obras.
| DA REDAÇÃO

Com o apoio da Prefeitura de Sumaré, Senai e
Sebrar abrem as inscrições
para 48 vagas em cursos
técnicos gratuitos de Pintor Profissional, Pintor
Especialista em Drywall e
Encanador Profissional.
As vagas são limitadas e as
inscrições podem ser realizadas pelo link http://bit.
ly/presencialsumare até o
dia 30 de junho (ou até as
vagas serem completadas).
São 16 vagas para cada
curso. Aulas serão de forma presencial, respeitando
os protocolos sanitários,
na unidade do Senai Sumaré, na Avenida Rebouças, 3.965, região central.
Para mais informações, o
contato é pelo WhatsApp
(19) 3828-8630.
| DA REDAÇÃO
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SUMARÉ

Henrique se licencia da
prefeitura e comando
do Esporte é trocado

Divulgação

Primeiro deputado federal da história de Sumaré
assume nesta quarta cadeira no Congresso Nacional
Henrique ocupa desde
2017 o cargo de vice-prefeito, para o qual foi reeleito ano passado ao lado
do prefeito Luiz Dalben
(Cidadania). Antes, ele
havia sido vereador de
2013 a 2016.
Em 2014, concorreu ao
cargo de deputado federal e teve 23 mil votos.
Ele é filho do ex-vereador por quatro mandatos
Paulo Sciascio Neto, o
Paulão do União e irmão
do recém-eleito vereador
Raí do Paraíso (Republicanos).

O vice-prefeito de Sumaré, Henrique Stein
Sciascio, o Henrique do
Paraíso (Republicanos),
se licenciou do cargo
municipal para assumir,
nesta quarta-feira (23),
na condição de suplente, a cadeira de deputado
federal, substituindo o
deputado Milton Vieira
(Republicanos), que se licenciou por 120 dias por
motivos pessoais.
Nesta terça, também
houve troca no comando
da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de
Sumaré.
Henrique só poderá assumir o cargo em Brasília
sem precisar renunciar
o cargo de vice-prefeito
para o qual foi eleito em

2020, por conta de uma
alteração na LOM (Lei
Orgânica do Município)
aprovada pela Câmara
no mês passado e sancionada pelo prefeito Luiz
Dalben (Cidadania) em 2
de junho.
A alteração foi enviada
pela prefeitura e aprovada pelos vereadores para
permitir que o prefeito
ou vice possam pedir
afastamento para assumir cargos de deputado
estadual ou federal, sem
perder o mandato de âmbito municipal.
Aos 36 anos, Henrique
do Paraíso será o primeiro deputado federal
com base em Sumaré a
assumir uma cadeira no
Congresso Nacional. Em
2018, ele fez dobrada
com Dirceu Dalben (PL),
eleito deputado estadual.

HORTOLÂNDIA

BALANÇO

Sai gabarito
de prova para
Conselho

Presidente da Câmara fala em CPI sobre BRK

LEON BOTÃO
SUMARÉ

O CMDCA (Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente)
de Hortolândia publicou,
no Diário Oficial da Prefeitura desta segunda (21) o
gabarito da prova aos pré-candidatos ao cargo de
conselheiro tutelar. A formação específica, ministrada pela EGPH (Escola
de Gestão Pública de Hortolândia), da Secretaria de
Administração e Gestão de
Pessoal, integra o processo
seletivo para o 2º Conselho
Tutelar de Hortolândia.
Agora, os participantes têm até as 23h59 desta quarta-feira (23) para
apresentar recurso. Outras
informações estão disponíveis na edição 1240 do
Diário Oficial, que pode ser
acessado no link https://publicacoesmunicipais.com.
br:8443/api/acts/hortolandia/1240. Em caso de dúvidas, entrar em contato com
EGPH ou com o CMDCA,
pelo e-mail eleicao02ct@
hortolandia.sp.gov.br
ou
(19) 3965-1400 ramais
8233 e 8238 (CMDCA) ou
(19) 3965-1423 Ramal 6947
(EGPH).
| DA REDAÇÃO

A concessionária BRK
Ambiental,
responsável
pelo saneamento de Sumaré, pode estar prestes a
ser alvo de uma nova CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) na Câmara de
vereadores do município.
No último domingo
(20), o TODODIA revelou
informações de uma ata
da empresa que apontava
prejuízo de R$ 497 mil em
seu balanço financeiro .
Nesta terça, diante da reportagem, o presidente da
Câmara de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), fez
um requerimento solicitando informações sobre
o caso e disse que estuda a
abertura de uma nova CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) para investigar
a empresa. Em 2017, o petista presidiu CPI contra a
companhia.
Conforme mostrou o
TODODIA no último domingo, a Ata da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da BRK foi
publicada na edição do
Diário Oficial Empresarial
do Estado de São Paulo de
quinta-feira (17) apontando o prejuízo de R$ 497 mil
em 2020 e fixando os salários da diretoria da empre-

LICENÇA
Na sessão da Câmara
desta terça, os vereadores aprovaram o pedido
de licença de Henrique,
que deve ser publicada
no Diário Oficial do Município nesta quarta para

DEPUTADOS | Henrique do Paraíso e Milton Vieira, a quem ele vai substituir por 120 dias

que ele possa tomar posse como deputado em
Brasília.
Henrique fez breve discurso durante a sessão,
no qual afirmou que irá
trabalhar pelos interesses de Sumaré e da região
em Brasília.
ESPORTES
Também nesta terça,
o vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) pediu afastamento de suas
funções na Câmara para

Renan Fernandes / Câmara de Sumaré / Divulgação

sa em 2021 na casa dos R$
50 mil.
Também na matéria de
domingo, a BRK Ambiental
teve seu posicionamento
publicado pelo TODODIA,
afirmando que a publicação do Diário Oficial apresentava “inconsistência de
informações” e teria seu
conteúdo retificado.
POSIÇÃO DA BRK
Em nota enviada nesta
terça (22), a empresa informou que o balanço financeiro divulgado na ata foi
feito por empresa terceirizada e que o trecho que indicava prejuízo de R$ 497
mil, na realidade, se trata
de lucro de R$ 497 mil.
Segundo a BRK, a versão
corrigida do documento
será publicada na edição
desta quarta (23) do Diário
Oficial do Estado.
“Com relação à remuneração de R$ 50 mil aos
diretores citadas pela reportagem, é importante
esclarecer que trata-se
de aprovação da dotação
orçamentária anual total
para gastos com toda a diretoria e não salário mensal dos diretores”, finalizou
a empresa por meio da assessoria de imprensa.

assumir a secretaria de
Esportes, Cultura e Lazer.
Ele irá substituir Fábio
Nicoletti, que é muito
próximo de Henrique e
Raí, e deixa o comando
da pasta.
Valdir foi substituído
pelo já empossado Edgardo Cabral (Republicanos),
que foi vereador na legislatura passada, mas não
conseguiu a reeleição,
ficando como primeiro
suplente do partido.
“Foi feito um convi-

DEBATE | Willian Souza exibe publicação na sessão

CÂMARA
O prejuízo de R$ 497
mil e os salários de R$ 50
mil foram os dois pontos
que mais chamaram a
atenção dos vereadores
na sessão desta terça.
Diante da reportagem,
o presidente Willian Souza fez um requerimento
– aprovado por unanimidade – solicitando uma
série de documentos
para a empresa, como
cópia da ata, extrato financeiro de 2020, cópia
do extrato desde que a
empresa assumiu o serviço na cidade, relatório

com investimentos feitos, entre outros.
“Como prestadora de
um serviço público essencial, precisamos entender
todo o funcionamento
da gestão financeira da
concessionária e ver onde
está sendo aplicada a
arrecadação dos consumidores, além de entendermos a fundo se a BRK
não está repassando para
a população a sua falta de
gestão financeira”, disse,
na sessão.
O vereador falou ainda
na possibilidade de abertura de uma nova CPI para

te e eu tinha que fazer
uma opção. Agradeço
ao prefeito Luiz Dalben
pela oportunidade. É
um desafio muito grande e é isso que me move
e me fez aceitar o convite. Devo respeito e satisfação aos mais de 2 mil
eleitores que confiaram
em mim e quero que saibam que estou aceitando
um desafio para continuar trabalhando pelos
interesses da população
de Sumaré”, disse Valdir.

investigar a empresa.
“Os R$ 500 mil de prejuízo precisam de justificativa plausível e não podem
ser repassados para nossa
gente. Primeiro, soltam
a ata, depois, dizem que
não condiz com a verdade. Só que foi num Diário
Oficial. A partir de agora
estaremos com lupa em
cima desse assunto, inclusive anuncio publicamente que este vereador está
seriamente pensando na
possibilidade de abertura
de uma CPI para investigar o caixa da empresa
e toda gestão financeira.
Precisamos entender tudo
isso, essa casa tem o papel
de investigar. A mim não
basta uma declaração que
a ata foi divulgada de forma errada”, disse o presidente da Câmara.
Em 2017, ele presidiu
a CPI que apurou a prestação do serviço da BRK,
que à época se chamava
Odebrecht, bem como investigou indícios de fraude na licitação vencida
pela empresa durante o
governo Cristina Carrara.
As denúncias foram
encaminhadas ao Ministério Público, que segue
com o caso.
| LEON BOTÃO
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CPI DA COVID

Terra admite erro em projeção
da pandemia feita ao governo
Aliado de Bolsonaro, deputado negou existência de gabinete paralelo
Edilson Rodrigues / Agência Senado

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) admitiu em depoimento à
CPI da Covid no Senado
que errou nas projeções
sobre mortes e duração
da pandemia do coronavírus e apresentou
uma visão sobre a tese
de imunidade de rebanho que contraria suas
falas anteriores - sendo
por isso confrontado
pelos senadores. Terra,
aliado próximo de Jair
Bolsonaro (sem partido)
e apontado como integrante e “padrinho” do
gabinete paralelo, negou
que haja uma estrutura
de aconselhamento do
chefe do Executivo fora
do Ministério da Saúde.
E também disse que tem
influência “zero” sobre o
presidente.
O parlamentar prestou
depoimento à comissão
nesta terça-feira (22).
Terra havia sido convocado pelos senadores da
CPI, mas o requerimento foi transformado em
convite - formato em que
a presença não é obrigatória - após pedido do
presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL).
Os senadores da comissão exploraram principalmente as previsões
errôneas de Terra a respeito da pandemia e sua
defesa pública da imunidade de rebanho. O
parlamentar reconheceu
que errou nas projeções,
mas justificou-se argumentando que elaborou-as com base nos dados
disponíveis na época e
também nas informações de epidemias ante-

‘PADRINHO’ | O deputado Osmar Terra na CPI ontem

riores. Terra afirmou em
março de 2020 que o Brasil teria no máximo 2.000
mortes em decorrência
da pandemia, mas o país
já ultrapassou a marca de
500 mil vidas perdidas.
“A China teve um surto
completo. Ela começou,
subiu, desceu e terminou. Tem 4.000 mortes
na China até hoje. Era o
surto que tinha na época
para ser analisado: 4.000
mortes num país de 1,4
bilhão de habitantes nos
levaram à ideia de que
não seria uma coisa tão
grave”, disse Terra à CPI.
“O mesmo aconteceu
com o surto da Coreia
[do Sul], 185 mortes. No
navio Diamond Princess,
sete pessoas morreram
em 3.500. Esses eram os
dados, esses eram os fatos que tinham na época.
E isso levou muita gente
a fazer um julgamento
otimista.”

O parlamentar afirmou
que não chegou a prever
o surgimento de novas
cepas do vírus, o que
levou ao erro nas projeções de mortos. Também
reconheceu não ter uma
equipe de assessoramento epidemiológico.
“Eu não tenho estrutura nenhuma. Não sou
gestor, não determino
nada, não tenho recursos para isso. Eu sou uma
pessoa que tem opinião
e, como deputado, eu
tenho obrigação de dar
opinião. Se não nem justifica eu ser político, ter
mandato. Eu sou obrigado a falar.”
Terra afirmou que os
estudos iniciais eram
“apocalípticos” e que por
isso muitos gestores passaram a defender o isolamento social. Ele atacou
práticas como o lockdown, dizendo ser “fora da
realidade” trancar as pes-

soas em casa por longos
meses enquanto a vacina
não era desenvolvida.
Ao atacar o isolamento,
afirmou que essa medida
não funciona e que uma
prova disso seria a alta
taxa de mortalidade nos
asilos. “Eu quero chamar
a atenção só para um
dado aqui, que pra mim
justifica: se isolamento
funcionasse, não morria
ninguém em asilo.”
No entanto, especialistas alertam que a comparação não pode ser feita
porque o fato de pessoas
viverem em asilos não
configura
isolamento
social. Esses moradores
constituem uma comunidade na qual o vírus
circula internamente, e
funcionários e visitantes podem contribuir
para infectar os internos.
Além disso, trata-se de
uma população extremamente vulnerável ao
novo coronavírus.
GOVERNADORES
Terra também repetiu
o argumento bolsonarista de que o STF (Supremo Tribunal Federal)
retirou as atribuições do
presidente sobre as decisões tomadas na pandemia. E assim jogou a
responsabilidade para os
governadores, com quem
Bolsonaro mantém relação conflituosa ao longo
de toda a crise sanitária.
“Todos os governadores decidiram por fazer
quarentena, lockdown,
fique em casa, isolamento social. Então, essas
500 mil mortes não estão
acontecendo em outro
país em que o presidente
podia decidir tudo”, disse
Terra.

COMUNICAÇÃO

Público valoriza trabalho da mídia na pandemia
NELSON DE SÁ
FOLHAPRESS

Em sua décima edição,
o Relatório de Mídia Digital do Instituto Reuters
faz um balanço do impacto da pandemia sobre
o jornalismo no mundo
e conclui que veículos e
profissionais se beneficiaram da demanda por
informação mais confiável. “Pode ser um efeito

temporário, mas em quase todos os países vemos
o público valorizando
mais as fontes de notícias
precisas e confiáveis”, diz
Nic Newman, principal
responsável pelo estudo.
Por outro lado, a pandemia acelerou a mudança
dos meios estabelecidos
para o ambiente digital,
inclusive redes sociais,
dificultando ainda mais
a sustentação financeira
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das organizações.
Agora abrangendo 46
mercados, com o acréscimo de seis ao levantamento do ano passado,
a média da confiança no
jornalismo cresceu seis
pontos, para 44% que
afirmam confiar nele o
tempo todo. Dos 46, os
Estados Unidos são aquele com menor taxa de
confiança, 29%, o que o
relatório avalia refletir “a

eleição desagregadora e
as sequelas do assassinato de George Floyd”.
A Finlândia lidera em
confiança no jornalismo,
com 65%, e o Brasil é o
sétimo país na lista, com
54%. Paralelamente à
confiança, o estudo volta
a levantar a preocupação
com desinformação, que
se manteve alta, e destaca
o Brasil, com 41%, e os casos de fake news.

GIRO

Com juros mais altos, dólar volta a
fechar abaixo de R$ 5 após um ano
Depois de pouco mais de um ano, o dólar voltou
a encerrar o pregão abaixo de R$ 5 nesta terçafeira (22). A moeda americana terminou as
negociações cotada a R$ 4,9660, queda de 1,13%,
segundo dados da CMA. A última vez em que o
dólar esteve abaixo de R$ 5 foi em 10 de junho de
2020, quando estava a R$ 4,935. A desvalorização
da divisa dos Estados Unidos é fruto de juros mais
altos no Brasil. Em meio à escalada persistente da
inflação, o Copom (Comitê de Política Monetária)
do Banco Central considerou elevar ainda mais a
taxa básica de juros na reunião da última quarta
(16), mas decidiu manter o ritmo e anunciou alta
de 0,75 ponto percentual. Na ocasião, a Selic foi a
4,25% ao ano, conforme sinalizado em maio. E a
tendência é de manutenção do viés de alta.
Arquivo / TodoDia Imagem

DÓLAR | Moeda americana fechou cotada a R$ 4,96

Brasil registra 2.080 mortes por Covid e
ultrapassa 18 mi de pessoas infectadas
O Brasil registrou 2.080 mortes por Covid-19 e
86.833 casos da doença, nesta terça-feira (22).
Com isso, o país chega a 504.897 óbitos pela
doença e a 18.056.639 pessoas contaminadas
pelo Sars-CoV-2. Nesta terça, a média móvel de
óbitos ficou em 1.962, abaixo da média de 2.000
mortes diárias que vinha sendo registrada nos
seis dias anteriores. A média é um instrumento
estatístico que busca suavizar variações nas
notificações de mortes e casos. O valor é obtido
pela soma do número de mortes dos últimos
sete dias e a divisão do resultado por sete. Foram
atualizados os dados da vacinação contra a
Covid-19 no Distrito Federal e nos 26 estados. O
Brasil registrou 1.336.937 doses de vacinas contra
Covid-19, nesta segunda.

Anvisa nega aval para uso emergencial
de medicamento antiviral contra Covid
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) negou nesta terça-feira( 22)
autorização para uso emergencial, em pacientes
hospitalizados com Covid, de um medicamento
antiviral chamado de Avifavir. A decisão foi
unânime entre os diretores. A avaliação é que o
medicamento não atendeu requisitos mínimos
de segurança e eficácia para esse uso. O pedido
para uso emergencial havia sido feito no fim de
abril pelo Instituto Vital Brazil. A ausência de
dados completos, no entanto, atrasou a análise.
O remédio é fabricado pelas empresas russas
API Technologies JCC e Joint Stock Company
Chemical Diversity Research Institute.
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

MPF vê indícios de crime e
risco temerário em compra
da Covaxin por Bolsonaro

Arquivo / TodoDia Imagem

Apuração identificou “pressão atípica” para fechar
contrato de compra da vacina indiana a preço elevado
VINICIUS SASSINE
FOLHAPRESS

O MPF (Ministério
Público Federal) desmembrou e transferiu
a investigação sobre a
compra da vacina indiana Covaxin ao identificar indícios de crime no
contrato entre o Ministério da Saúde do governo
Jair Bolsonaro e a Precisa
Medicamentos.
Antes,
a apuração ocorria no
curso de um inquérito
civil público aberto pela
Procuradoria da República no Distrito Federal.
O inquérito se destina
a averiguar a prática de
improbidade administrativa.
Com o surgimento de
indícios de crime, a parte
relacionada ao contrato
para a compra da Covaxin foi enviada ao 11º
Ofício de Combate ao
Crime e à Improbidade
Administrativa.
O envio dos documentos para a condução de
uma investigação na esfera de combate à corrupção foi feito no último
dia 16, em despacho assinado pela procuradora
Luciana Loureiro, que
conduz o inquérito civil
público.
Na esfera cível, o prin-

cipal foco da investigação é a distribuição de
cloroquina - um medicamento sem eficácia para
Covid-19 - pelo governo
Bolsonaro na pandemia.
Após o avanço das investigações sobre o contrato com a Precisa, a
Procuradoria elencou indícios de crime que precisam ser investigados.
Um dos elementos usados no inquérito foi o depoimento revelado pelo
jornal Folha de S.Paulo
de um servidor do Ministério da Saúde que
apontou pressão atípica
da cúpula da pasta para
tentar liberar a importação da Covaxin.
Um dos responsáveis
pela pressão, segundo
o depoimento, foi o tenente-coronel Alex Lial
Marinho, que integrava
o principal grupo auxiliar do general Eduardo
Pazuello em sua gestão
no Ministério da Saúde.
Ele foi coordenador-geral de Logística de Insumos Estratégicos para
Saúde e acabou demitido
do cargo pelo atual ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, no último dia
8. Segundo o despacho
do MPF, não há justificativa, a princípio, para
a “temeridade do risco”

assumido pelo Ministério da Saúde com a contratação relacionada à
Covaxin, “a não ser para
atender a interesses divorciados do interesse
público”.
“A omissão de atitudes
corretivas da execução
do contrato, somada ao
histórico de irregularidades que pesa sobre os sócios da empresa Precisa
e ao preço elevado pago
pelas doses contratadas,
em comparação com as
demais, torna a situação
carecedora de apuração
aprofundada, sob duplo
aspecto, cível e criminal”,
afirmou a procuradora
Loureiro no despacho.
A Covaxin é fabricada pela indiana Bharat
Biotech e representada
no Brasil pela Precisa
Medicamentos. É a Precisa que assina o contrato com o Ministério
da Saúde para o fornecimento de 20 milhões
de doses, a um preço
individual de US$ 15.
Nenhuma outra vacina
comprada pela pasta
tem custo tão elevado.
O preço elevado é uma
das razões para a necessidade de investigação
criminal, segundo o MPF.
O valor é superior aos da
negociação de outras va-

SUSPEITA | Vacina Covaxin foi comprada por preço bem superior a todas as demais

cinas no mercado internacional, como a Pfizer,
conforme o despacho da
Procuradoria. No Brasil,
a dose da Pfizer saiu por
US$ 10.
CLÁUSULAS
O MPF aponta ainda
uma quebra de cláusulas
contratuais. O contrato entre Saúde e Precisa
prevê que os 20 milhões
de doses deveriam ser
entregues em até 70 dias
após a assinatura do documento, que ocorreu
em 25 de fevereiro. Nenhuma dose chegou ao
Brasil até agora.
“Expirados os 70 dias
de prazo para a execução
escalonada do contrato, nenhum dos lotes de
4 milhões de doses fora
entregue pela contratada
Precisa”, cita o despacho
do MPF.
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu autorização para importação
da vacina somente no

último dia 4, e com restrições.
A agência, em 31 de
março, havia negado pedido de importação formulado pelo Ministério
da Saúde, diante da falta
de documentos básicos
por parte da empresa.
Em dezembro de 2018,
o MPF moveu uma ação
de improbidade administrativa contra o então
ministro da Saúde, Ricardo Barros, e contra a Global por ter havido pagamentos antecipados de
R$ 20 milhões à empresa
por medicamentos não
entregues.
OUTRO LADO
O Ministério da Saúde
afirmou, em nota, que
respeita a autonomia
da Anvisa e que não faz
pressão para aprovação
de vacinas.
O deputado e ex-ministro Ricardo Barros
(PP-PR), líder do governo
Bolsonaro na Câmara,
disse em nota que houve

RAIO X
Compra das doses da
vacina Covaxin:
Valor do contrato: R$ 1,61
bilhão
Doses a serem entregues: 20 milhões
Valor individual da dose:
US$ 15 (R$ 80,70)
Preço das doses de outras vacinas contratadas:
Sputnik V: R$ 69,36
Coronavac: R$ 58,20
Pfizer: US$ 10 (R$ 56,30)
Janssen: US$ 10 (R$
56,30)
AstraZeneca/Oxford:
US$ 3,16 (R$ 19,87)

“inexecução contratual”
em relação à Global.
“Foram adotadas todas as providências pelo
Ministério da Saúde para
penalização da empresa
e para o ressarcimento ao
erário. Não houve favorecimento ou qualquer ato
de improbidade”, disse.

COVID-19

‘FORA BOLSONARO’

Oposição marca novos atos para dia 24 Cinco capitais suspendem vacinação
de julho e reforça coro por impeachment contra Covid por falta de imunizante
Movimentos sociais
e organizações de esquerda marcaram para
24 de julho, um sábado,
um novo ato contra o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), depois
de levarem milhares de
pessoas às ruas em protestos no dia 29 de maio
e no sábado passado
(19), em cidades do Brasil e do exterior.
A decisão saiu de uma
reunião nesta terça-feira (22) entre líderes da
Campanha
Nacional
Fora Bolsonaro, fórum
de entidades que fizeram os atos anteriores.
A bandeira do impea-

chment será reforçada,
com pressão para que o
presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), paute um
dos pedidos.
As ações de rua são
vistas com cautela por
parte dos organizadores
em meio à pandemia
do coronavírus. O tema
foi debatido na reunião
desta terça, mas a avaliação geral é a de que foi
possível manter a obediência às regras sanitárias nos dois atos anteriores, principalmente o
uso de máscara.
Na última semana,
houve média de cerca

de 2.000 mortos por dia
pelo coronavírus Sars-CoV-2. A média diária
de novos casos está em
torno de 70 mil, o que
torna o atual momento
um dos piores da pandemia.
Além da saída de Bolsonaro, as principais
pautas da manifestação
vão se manter: o pedido
de mais vacinas contra
a Covid-19 e de auxílio
emergencial de R$ 600. A
manifestação no sábado
coincidiu com a marca
de 500 mil mortos pela
doença no país, número
lembrado em cartazes e
discursos.
| FOLHAPRESS

Pelo menos cinco capitais brasileiras estão com
a aplicação da primeira
dose de vacinas contra o
novo coronavírus paradas
nesta terça-feira (22) - a
maioria devido à falta de
imunizantes para seguir o
cronograma.
Além de São Paulo, que
anunciou nesta segunda
a suspensão, João Pessoa,
Aracaju,
Florianópolis
e Campo Grande estão
aplicando apenas a segunda dose. Na capital
paulista, a suspensão foi
anunciada depois que
300 postos registraram
falta de doses na segunda-feira. A previsão é que
na terça seria realizada a

repescagem para pessoas
de 50 e 59 anos.
Em João Pessoa, o calendário desta terça prevê
a aplicação de segundas
doses de Coronavac, para
quem completou 28 dias
da primeira dose, e AstraZeneca, para quem tem
90 dias desde a primeira
vacinação. A previsão é
que mais vacinas cheguem nesta quarta, segundo a prefeitura.
Aracaju teve vacinação
durante o fim de semana
acima do previsto e, por
isso, precisou suspender
a primeira dose - foram
20.127 pessoas vacinadas.
A capital de Sergipe parou
na faixa etária de 40 anos

ou mais para pessoas sem
comorbidades e espera
novos lotes para avançar
para o público de 39 e 38
anos.
Em Florianópolis, a prefeitura diz que esgotou as
8.500 vacinas recebidas
para a primeira dose em
dois dias e que reserva
150 que ainda tem em estoque para lactantes, gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias depois
do parto). A vacinação na
capital catarinense está
focada na segunda dose
para pessoas de 67 anos
ou mais e daquelas para
as quais já passou o prazo
para o reforço.

| FOLHAPRESS
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ENERGIA ELÉTRICA

Governo prevê ‘uso eficiente’ para evitar apagão
Informação foi dada por ministro ao presidente da Câmara; conta de luz deverá subir de novo até 20% em julho
DANIEL CARVALHO
FOLHAPRESS

Depois de anunciar de
tarde que o país teria que
passar por um “período
educativo” de racionamento de energia para
evitar uma “crise maior”,
o presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), voltou atrás
na fala e informou na noite desta terça-feira (22)
que não será necessário
fazer racionamento de
energia para evitar o risco
de apagão.
“Falei há pouco com o
ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque,
que esclareceu que a Medida Provisória [a ser editada pelo governo] não irá
trazer qualquer comando
relativo ao racionamento
de energia. Será feito o
incentivo ao uso eficiente da energia pelos consumidores de maneira
voluntária”, escreveu Lira
em uma rede social.
De tarde, porém, a
conversa de Lira era bem
diferente. Ele afirmou
o seguinte: “O ministro
Bento esteve comigo fazendo uma análise do
cenário, garantindo que
não vamos ter nenhum
tipo de apagão, mas vamos ter que ter um período educativo aí de algum
racionamento para não

ter nenhum tipo de crise
maior”.
Em 2001, penúltimo
ano do governo Fernando
Henrique Cardoso, o país
sofreu uma série de apagões e teve de passar por
um forte racionamento.
Quem não economizava
luz, dentro de uma cota
por consumidor, pagava
mais caro pela conta no
fim do mês.
De acordo com o presidente da Câmara, o governo já está em tratativas
com o STF (Supremo Tribunal Federal) para evitar
a judicialização de uma
medida provisória que
está sendo gestada pelo
governo.
“Ele esteve na residência oficial na semana
passada, mas muito en
passant, nada com texto
ainda, mas com perspectivas de que estavam tratando de alguma medida
para isso, negociando
inclusive dentro do Supremo [Tribunal Federal]
para ter segurança jurídica sobre qualquer medida
que pudesse vir a anunciar”, disse Lira aos jornalistas, após participar de
um evento no Palácio do
Planalto ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
O governo trabalha no
texto de uma medida provisória que dá poderes
para um comitê intermi-

nisterial interferir na gestão de hidrelétricas e cria
as bases para um eventual
racionamento de energia.
Com a pior seca dos últimos 91 anos e os reservatórios nos níveis mais baixos das últimas décadas,
o MME (Ministério das
Minas e Energia) prepara
esta MP para pavimentar
o caminho de medidas
emergenciais que podem
ser necessárias para um
cenário de agravamento
da crise hidrológica ainda no segundo semestre
deste ano.
Entre as ações estaria
um possível “programa
de racionalização compulsória do consumo de
energia elétrica”, ainda
não confirmado pelo governo. Bento Albuquerque e Arthur Lira tiveram
um encontro em 15 de
junho. Eles debateram a
possibilidade de racionamento de energia e encarecimento da conta de luz
no país.
AUMENTO
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) deverá aprovar, na
próxima semana, um
reajuste das bandeiras
tarifárias, um valor adicional que encarece as
contas de luz sempre que
o custo de geração da
energia sofre alta.

Marcelo Camargo / Agência Brasil

MAIS CARA | Falta de chuvas e o uso das termelétricas encarecem consumo de energia

A tendência, segundo
técnicos que participam
das discussões com o governo, é a de que o conselho diretor da agência
aprove um aumento que
varia entre 40% e 60%
das bandeiras - o que
acarretará um aumento
entre 15% e 20% na conta de luz.
Os números ainda estão sendo fechados pelos técnicos da agência e
devem vigorar a partir de
julho. A expectativa é que

permaneçam nesse patamar até o final do ano.
O sistema de bandeiras
reflete a situação do sistema elétrico ainda muito
dependente das hidrelétricas, que hoje se ressentem da pior seca dos últimos 91 anos.
Na bandeira verde não
há adicional para cada
quilowatt-hora consumido. Na amarela, esse extra
é R$ 1,34 por kWh (quilowatt-hora). Na bandeira
vermelha, há dois pata-

AGRONEGÓCIO

‘SERIAL KILLER’ FORAGIDO

Matador do DF acumula 4 ordens de prisão e 6 assassinatos
Arquivo / TodoDia Imagem

A Justiça de Goiás inseriu no BNMP (Banco
Nacional de Mandados
de Prisão) uma ordem
de prisão contra Lázaro
Barbosa de Sousa, 32, o
“serial killer do DF”. É relativa a um caso de 2020,
em que ele foi apontado
como o autor de uma
tentativa de latrocínio
(matar para roubar) e
roubo mediante restrição
da liberdade das vítimas
em Cocalzinho de Goiás,
região onde a polícia realiza as buscas.
Com esse novo registro, incluído na sexta-feira (18), chegam a
quatro os mandados de
prisão contra ele no sistema administrado pelo
CNJ (Conselho Nacional
de Justiça). Envolvem
crimes cometidos em
Goiás, no Distrito Federal
e na Bahia. A perseguição
a Barbosa chegou nesta
terça (22) ao 14º dia, com
as forças de segurança li-

dando com dificuldades
para localizá-lo.
Barbosa se refugiou
nas cercanias do povoado de Girassol (GO) onde
existem muitas chácaras
e mata, área cortada por
córregos. O procurado
é apontado pelas autoridades como mateiro,
bastante conhecedor do
terreno por onde se movimenta.
A SSP-GO (Secretaria
de Segurança Pública
de Goiás) criou um disque-denúncia para receber informações sobre
o caso. Em um intervalo
de apenas 24 horas, houve cerca de 1.000 dicas, a
maioria delas trote, informou a secretaria.
Desde que assassinou
uma família em Ceilândia (DF), no dia 9 deste
mês, ele vem escapando
ao cerco policial. Durante a fuga, segundo a
polícia, cometeu novos
crimes – baleou morado-

mares -R$ 4,16 (nível 1) e
R$ 6,24 (nível 2). Diante
da mais grave crise hídrica dos últimos 91 anos, a
Aneel impôs a bandeira
vermelha 2 em junho.
Caso o aumento se
confirme, o preço a mais
do kWh passaria dos
atuais R$ 6,24 para cerca
de R$ 10. Esse movimento exercerá mais pressão
sobre a inflação medida
pelo IPCA que, no acumulado dos últimos 12
meses, atingiu 8%.

CERCO | Perseguição a Lázaro chegou ao 14º dia ontem

res de uma chácara, fez
outros de reféns, roubou
carros e armas. Trocou tiros com um funcionário
de uma fazenda e também com policiais.
Uma megaoperação foi
montada com o objetivo
de capturá-lo, incluindo polícias estaduais de
Goiás e do DF, e as polícias Federal e Rodoviária
Federal. Foram mobilizados mais de duzentos
agentes de segurança.
Além do quádruplo latro-

cínio (matar para roubar)
em Ceilândia, é atribuída
a ele a tentativa do mesmo tipo penal em 2020,
ao invadir chácara em
Santo Antônio do Descoberto (GO) para roubar e
atingir um idoso com um
machado.
Foi por conta dessa
ocorrência que a Justiça de Goiás incluiu no
banco nacional de mandados do CNJ mais uma
ordem de prisão contra
Barbosa. As circunstân-

cias daquele crime mostram a maneira de agir
do criminoso, réu em
ação penal após ser denunciado pelo Ministério
Público. De acordo com a
ocorrência, ele invadiu a
propriedade para roubar.
“Vale registrar que todas as vítimas são idosas
e foram surpreendidas
quando jogavam dominó na varanda da residência”, narrou o juiz do
caso, Marlon Rodrigo Alberto dos Santos.
O fugitivo possui condenação por duplo homicídio na Bahia. O crime ocorreu em Barra do
Mendes, onde nasceu. A
cidade fica distante cerca
de 500 km de Salvador.
Após ficar foragido da
polícia baiana por mais
de uma semana, ele disse em depoimento que
resolveu se entregar para
“pagar pelo que tinha feito”. Escapou do presídio
depois.
| FOLHAPRESS

Plano Safra terá
R$ 251,2 bilhões
em crédito rural
AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

O governo federal lançou nesta terça-feira (22),
no Palácio do Planalto, o
Plano Safra 2021-2022,
que contará com R$
251,2 bilhões em crédito
para apoiar a produção
agropecuária nacional.
O volume representa
R$ 14,9 bilhões a mais
em relação ao plano anterior (R$ 236,3 bilhões),
um aumento de 6%. Os
financiamentos podem
ser contratados de julho
deste ano até o final de
junho de 2022.
“Novamente, nós priorizamos a agricultura
familiar e os investimentos, em especial na agricultura de baixo carbono”, afirmou a ministra
da Agricultura, Tereza
Cristina, durante o anúncio nesta terça.
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COPA DO BRASIL

NFL

Nassib é 1º a
São Paulo pega Vasco, Carl
assumir ser gay
e Santos o Juazeirense
CBF realizou o sorteio das oitavas de final, mas datas não foram definidas

Luiz Figueiredo;CBF

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A CBF (Confederação
Brasileira de Futebol)
sorteou nesta terça-feira
(22), em sua sede, no Rio
de Janeiro, os confrontos
das oitavas de final da
Copa do Brasil.
Em busca do inédito título, o São Paulo
terá pela frente o Vasco,
campeão do torneio em
2011. Já o Santos, vencedor em 2010, vai enfrentar o Juazeirense, da
Bahia. Nos dois casos, os
paulistas farão o primeiro jogo em casa.
Na última fase, a equipe tricolor superou o 4
de Julho, do Piauí, com
um placar agregado de
11 a 4 -o time paulista
perdeu o jogo de ida por
3 a 2 e venceu o de volta
por 9 a 1.
Já os santistas chegaram às oitavas depois de
passar pelo paranaense
Cianorte com duas vitórias, 2 a 0 no interior do
Paraná e 1 a 0 no litoral
paulista. Na terceira fase
do torneio, três clubes do
estado foram eliminados:
o Palmeiras, que defendia o título, o Corinthians
e o Red Bull Bragantino.
Diferentemente
do

TORNEIO | O campeão da Copa do Brasil receberá prêmio de R$ 56 milhões

que ocorreu nas edições anteriores, desta
vez os times não foram
divididos em potes no
sorteio das oitavas de
final. Dessa forma, não
havia direcionamento
dos cruzamentos.
A CBF ainda não informou as datas em que os
jogos serão realizados,
mas o calendário da enti-
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A Ponte Preta continua
sem vencer na Série B do
Campeonato Brasileiro ao
ficar no empate sem gols
contra o Operário nesta
terça-feira à noite (22). Jogando em casa, a Macaca
completou seis rodadas
sem conquistar a vitória e
quatro jogos consecutivos
sem marcar gol. A última
vez que a equipe de Campinas conseguiu balançar
a rede do adversário foi
em 6 de junho, quando
ficou em 1 a 1 diante do
Vasco.
Também foi nessa partida que a Ponte marcou
o seu primeiro ponto na
competição. Depois disso,
foram três derrotas, todas
por 1 a 0: Sampaio Corrêa
(fora), Cruzeiro (em casa)
e Guarani, no Dérbi 200,

• 6ª RODADA
Hoje (23/06)
19h - Atlético-GO x Fluminense
19h – São Paulo x Cuiabá
19h – Flamengo x Fortaleza
19h – Bragantino x Palmeiras

NASSIB | Fez história

o futebol americano. Então conseguiu uma bolsa na Penn State, a meia
hora de onde morava, e
provou que a escolha pela
bola oval tinha mesmo
sido correta.
Ele foi eleito entre os
dez melhores defensores do futebol americano
universitário dos EUA
em 2015 e ganhou outros
prêmios individuais antes
de ser escolhido na terceira rodada do Draft da NFL
de 2016, pelos Browns. De
lá para cá já foram 73 partidas na liga.
O jogador ainda anunciou a doação de 100 mil
dólares (cerca de R$ 500
mil) para a Trevor Project, uma organização de
apoio a jovens LGBTQIA+
nos Estados Unidos.
| FOLHAPRESS

Ponte está a 4 jogos sem fazer gol

Clubes
Athletico-PR

Fluminense
Bahia
Atlético-GO
Santos
Flamengo
Corinthians
Ceará
Internacional
Juventude
Sport
Chapecoense
Cuiabá
São Paulo
América-MG
Grêmio

enquanto o vice ficará
com R$ 23 milhões.
As oitavas de final da
Copa do Brasil terão os
seguintes
confrontos:
São Paulo x Vasco, Criciúma x Fluminense, Vitória x Grêmio, Fortaleza
x CRB, Flamengo x ABC,
Athletico x Atlético-GO,
Atlético-MG x Bahia e
Santos x Juazeirense.

Reprodução/Instagram

NOVO EMPATE

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

dade prevê os confrontos
entre o fim de julho e início de agosto.
Os times classificados
para as oitavas receberam uma premiação de
R$ 2,7 milhões. Quem
avançar para as quartas
de final embolsará R$
3,45 milhões. O campeão
do certame terá um prêmio de R$ 56 milhões,

Em meio às celebrações do mês do orgulho
LGBTQIA+, o atleta Carl
Nassib mudou a NFL
para sempre nesta segunda-feira (21), ao se tornar
o primeiro jogador da liga
de futebol americano a
se declarar abertamente
gay. Ele contou em um vídeo publicado nas redes
sociais, que repercutiu
com atletas de todos os
EUA o apoiando.
Aos 28 anos, Nassib se
prepara para sua sexta
temporada na NFL. Ele
foi draftado em 2016, passou por Cleveland Browns e Tampa Bay Buccaneers e atualmente joga
na linha defensiva do Las
Vegas Raiders. Em cinco
anos, sempre foi titular.
Carl Nassib é natural de
West Chester, no estado
da Pennsylvania, e cresceu com quatro irmãos.
Um dos irmãos mais
velhos, Ryan Nassib, foi
quarterback na NFL por
quatro anos; outro, John,
jogou no futebol americano universitário. Neste
ambiente de esporte de
alto rendimento, não demorou para Carl seguir os
passos dos irmãos.
Entre escola e universidade, Carl sempre estudou e jogou perto de
casa. Durante o colegial
ele chegou a disputar
competições no atletismo e no basquete, já com
quase os 2,01m que tem
atualmente, mas preferiu

Amanhã (24/06)
16h – América-MG x Juventude
19h – Chapecoense x Internacional
19h – Corinthians x Sport
19h – Ceará x Atlético-MG
21h30 – Bahia x Athletico-PR
21h30 – Grêmio x Santos

Divulgação/Ponte Preta

no último sábado (19), no
Estádio Brinco de Ouro da
Princesa.
LANTERNA
Com o resultado do jogo
desta terça, a Macaca segue na lanterna da Série
B, agora com dois pontos
conquistados. A equipe
foi para cima do Operário
desde o início da partida.
Com apenas 1 minuto de
bola rolando, a Ponte Preta foi para o ataque.
Vini Locatelli pegou de
primeira uma bola lançada na grande área do adversário, mas pegou mal
e jogou a bola por cima
do gol. A torcida estendeu faixas de protestos
contra a diretoria do time
e jogadores.
PRÓXIMO JOGO
Depois disso, os dois
times criaram chances

MOISÉS LUCARELLI | Em casa, Ponte ficou no 0 a 0

de marcar, mas não obtiveram êxito.
A Ponte Petra voltará a
campo já na sexta-feira
(23) pela sétima rodada
da Série B. O time vai a
Pelotas, no Rio Grande
do Sul, onde enfrentará
o Brasil, às 19 horas, no

Estádio Bento Freitas.
Nesta terça-feira, a
Macaca anunciou a rescisão amigável de contrato com atacante João
Victor. A equipe agradeceu o jogador e desejou
boa sorte nos futuros
desafios.
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Tricolor sofre sem Luan em campo
Com o volante afastado, time do Morumbi sofre o dobro de gols e tem aproveitamento de rebaixado
Rubens Chiri/saopaulofc.net

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Um dos destaques da
conquista do Campeonato Paulista, o volante Luan
tem sido uma ausência
sentida pelo São Paulo
neste início de Brasileiro,
competição pela qual o
time tricolor enfrenta agora o Cuiabá nesta quarta-feira (23), às 19h.
Ainda se recuperando
de um edema na coxa esquerda, Luan entrou em
campo apenas no empate
sem gols contra o Fluminense no Morumbi. Sem
ele, foram três derrotas e
um empate para o time de
Hernán Crespo.
Os números desde o início da temporada dão uma
noção do desempenho da
equipe com e sem Luan.
Nos jogos em que Crespo
colocou força máxima ou
boa parte dos titulares em
2021, mas o volante foi desfalque, o aproveitamento
foi de apenas 13,33%, percentual de equipes que
acabam rebaixadas.
No período, foram três
derrotas - contra Racing
(ARG), Atlético-GO e Santos- e dois empates - diante de Botafogo-SP e Chapecoense. Contra Mirassol,
Rentistas (URU), Sporting
Cristal (PER) e 4 de Julho,

Acordo é fechado

DM | São Paulo sofreu três derrotas desde que Luan foi afastado por edema na coxa

Crespo colocou um time
praticamente todo reserva.
Com ele em campo, o
desempenho do São Paulo
muda completamente. Em
18 jogos -sendo 14 como titular-, Luan ajudou a equipe a conquistar 13 vitórias
e quatro empates. A única
derrota foi para o Novorizontino, na fase inicial do
Paulista. Nesse cenário, o
aproveitamento é de 79%.
O mau desempenho do

São Paulo sem Luan também se reflete no número
de gols. Nos 18 jogos em
que o volante esteve em
campo, a equipe do Morumbi sofreu apenas nove
tentos, em uma média de
0,5 gol por partida.
Já contando os mesmos
cinco jogos em que ele não
jogou, mas Crespo colocou
quase todos os titulares, o
número dispara: sete gols
sofridos em cinco jogos,

NOVO ESQUEMA

uma média de 1,4 por jogo.
O detalhe é que, até mesmo no ataque, de modo
improvável, o volante deu
sua contribuição neste
ano, marcando os dois
primeiros gols de sua carreira - incluindo aquele
que abriu caminho para o
triunfo sobre o Palmeiras
pela final do Paulistão. Mas
essa é uma outra história, e
não é que a comissão técnica espere um artilheiro

O São Paulo fechou
com o empresário Alexandre Flores Soares
Rollin o pagamento de
R$ 1,7 milhão pelos direitos do lateral Léo Pelé,
em 2019. A informação
foi confirmada pelo
clube. O acordo foi feito
para encerrar uma ação
judicial movida pelo
agente há quase dois
anos e que causava dor
de cabeça ao departamento jurídico tricolor.
Anteriormente, o clube chegou a ter suas
contas bloqueadas pelo
processo aberto pelo
empresário, mas conseguiu o desbloqueio após
liminar. Agora, o combide seu meio-campista.
Crespo tem tido dificuldades para achar um substituto para Luan, na função
de proteger a linha de três
zagueiros. Na derrota por 2
a 0 para o Santos, o escolhido para a posição foi Liziero. Foi dele o passe errado
que resultou no segundo
gol do time da Vila Belmiro.
Luan deve estar em breve à
disposição de Crespo, mas
não já diante do Cuiabá. O

A PEDIDO DE ABEL

Retorno de Mosquito deve Palmeiras renova
pôr Corinthians na ofensiva com Willian até 2022
Nos últimos jogos, o
técnico Sylvinho tem
montado o Corinthians
com três volantes em um
esquema que prioriza a
compactação defensiva.
Na próxima quinta (24),
contra o Sport, a equipe
pode ter um perfil mais
ofensivo. Isto porque, o
atacante Gustavo Mosquito retornou aos treinos no
CT Joaquim Grava e o garoto Vitinho pode ganhar
a vaga de Roni no meio de
campo.
Como o próximo duelo
do Corinthians acontece
na Neo Química Arena, a
comissão técnica estuda
mexer na estrutura tática
da equipe. A ideia é dar
mais mobilidade ao sistema ofensivo e oferecer ao
centroavante Jô condições
de finalizar ao gol adversário com mais frequência.
Por isso, uma alternativa
seria sacar Roni e colocar
Vitinho, dando mais intensidade ao meio e abrindo mão da marcação.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

MOSQUITO | Está de volta

O retorno do atacante
Gustavo Mosquito, que
foi liberado pela diretoria para viajar ao Paraná
e ficar com a família após
a morte de seu pai na semana passada, ajuda no
planejamento da comissão técnica. O jogador tem

sido o principal nome do
sistema ofensivo, atuando
aberto pela direita junto
com o lateral Fagner no
setor.
Juntas, as ideias de ter
um meio de campo focado
na criação com Vitinho em
conjunto com a profundidade do ataque pelo lado
direito, dão a Sylvinho uma
alternativa que ainda não
foi testada no Corinthians.
O treinador tem priorizado
a defesa e, aos poucos, vai
fazendo algumas pequenas alterações na formação titular para encontrar
um equilíbrio.
As duas próximas sessões de treinamento no
CT Joaquim Grava serão
utilizadas para observar a
formação. O Corinthians
ainda não venceu em Itaquera sob o comando de
Sylvinho, que registra o
pior início de um técnico no clube nos jogos em
casa desde a inauguração
do estádio, em 2014.
| FOLHAPRESS

Às vésperas de novo
compromisso pelo Brasileiro, desta vez contra
o Red Bull Brangantino,
às 19h desta quarta-feira
(23), Palmeiras e Willian
chegaram a um acordo
pela renovação do contrato do jogador. O novo
vínculo terá duração até o
fim de 2022.
A extensão do vínculo
era defendida por Abel
Ferreira, que queria contar com Willian por mais
tempo e via merecimento
do jogador em sua permanência. Em abril, após
vitória sobre o Guarani
no Paulista, com gol dele,
o técnico foi categórico:
“Quero contar com ele”.
A renovação é apenas
o segundo dos pedidos
do técnico atendidos pela
diretoria nesta temporada. De sua lista, Abel só
recebeu Danilo Barbosa.
Frustrou-se por Ademir,
Taty Castellanos, Empereur e Francisco Ortega.

E acatou, sem reclamar,
Deyverson, Victor Luis e
Dudu, que chegará em
pouco mais de um mês.
O clube alviverde não
deve anunciar a renovação oficialmente, como
também não fez com a
recente extensão do vínculo de Rony. Isso porque
eventuais
renovações
com Felipe Melo e Jaílson,
cujos vínculos também
se encerram em dezembro, ainda não foram definidas. O clube não quer
criar mal-estar no elenco.
Willian é o artilheiro do time no ano, com
oito gols, empatado com
Rony. É o jogador do atual
elenco com mais partidas
(236) e gols (64), além de
ser vice-líder em assistências (25), atrás apenas
de Gustavo Scarpa (29).
O atacante é ainda o segundo maior artilheiro do
time no século, atrás de
Dudu.
| FOLHAPRESS

nado é que o pagamento
será feito em 29 parcelas
de R$ 52,65 mil e outra
de R$ 200 mil. Elas chegarão ao fim em junho
de 2022.
O clube era cobrado
pelo não pagamento de
R$ 1 milhão, por 20%
dos direitos econômicos
do atleta, que pertenciam ao dono da empresa detentora do percentual. O empresário
utilizou a Coulery S.A.,
com sede no Uruguai,
para adquirir os direitos
de Léo Pelé, ainda em
2014, quando esse tipo
de transação era permitida pela Fifa.

| FOLHAPRESS

volante iniciou a semana
em processo de recondicionamento físico. Quem
pode aparecer entre os relacionados é Daniel Alves,
que participou de parte do
treino desta terça (22) com
os demais companheiros.
Assim, a provável escalação é: Tiago Volpi; Diego
Costa, Bruno Alves e Léo;
Orejuela, Liziero, Gabriel
Sara, Emiliano Rigoni e
Welington; Eder e Pablo.

VÔLEI

Brasil vence
a Alemanha
e segue líder
Na tarde desta terça-feira (22), a seleção brasileira
masculina de vôlei venceu
a Alemanha por 3 sets a 0
(25/21, 25/21 e 25/23), em
Rimini, na Itália. Com o resultado, o Brasil segue na
primeira colocação. São 38
pontos (13 vitórias e uma
derrota). A Polônia é a segunda colocada, com 36
pontos e 12 resultados positivos. Os dois times estão
garantidos nas semifinais.
O oposto Alan foi o maior
pontuador do Brasil. O atacante anotou 14 acertos. A
equipe faz o último jogo na
fase de classificação às 16h
(horário de Brasília) desta
quarta-feira (23) contra a
Rússia. “O time entrou em
quadra muito concentrado, sacamos muito bem e
fizemos o que a comissão
técnica pediu no saque e
no bloqueio. Defendemos
muito e rodamos bastante
os contra-ataques”, disse
Alan.
| FOLHAPRESS
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Tite fará novos testes
e critica o gramado

Técnico diz que as alterações não devem mudar o esquema da equipe
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Depois de mudar seis
jogadores entre a estreia
e a segunda rodada da
Copa América, o técnico Tite afirmou nesta
terça-feira (22), véspera
da partida contra a Colômbia, que fará novas
mudanças na escalação
da seleção brasileira.
Ele manteve o mistério
sobre quais serão essas
mexidas, sendo que a
única certeza é a entrada
do goleiro Weverton na
equipe.
Tite explicou que são
mudanças que “teoricamente não modificam
a engrenagem do time”,
porque, apesar da decisão de rodar o elenco
nesta fase de grupos, o

Brasil também pensa em
terminar na primeira colocação do Grupo B, para
ter a vantagem de jogar
todo o mata-mata no Rio
de Janeiro, próximo do
centro de treinamentos
em Teresópolis.
Mas, apesar deste desejo, o treinador brasileiro aproveitou a entrevista coletiva pré-jogo
para fazer críticas ao estado do gramado Nilton
Santos, onde a seleção
goleou o Peru por 4 a 0,
enfrentará a Colômbia
nesta quarta (23) e provavelmente fará os jogos
eliminatórios, caso avance de fase até as finais.
Ele também fez críticas
ao estado do gramado
Mané Garrincha, onde a
seleção estreou na Copa
América.

Lucas FigueiredoCBF

COMANDO | Tite manteve mistério sobre as mudanças
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TATUAGEM

Brasileiro atrai Messi
com homenagem
A tatuagem que cobre
as costas do brasileiro
Igor Magalhães, de 33
anos, deixa qualquer um
impressionado. Até mesmo a pessoa que inspirou
a ilustração: Lionel Messi.
A imagem ganhou fama
ao ser registrada pela TyC
Sports, da Argentina.
Messi viu a transmissão, elogiou e na única
vez que se aproximou do
público que se aglomera próximo à entrada do
hotel que serve de concentração para seleção
argentina em Brasília,
autografou as costas do
brasileiro, completando
o desenho.
A arte foi feita em 2019
e custou R$ 10 mil. Inicialmente seria menor,
mas acabou tomando
praticamente todo espaço nas costas dele. E
o processo de realização
do trabalho não foi nada
convencional.
Igor queria fazer a tatuagem, pesquisou pro-

fissionais de Brasília,
achou bons trabalhos,
mas agendas cheias e
preços muito altos. E foi
em Porto Alegre, 1.600
quilômetros longe de
sua residência, na cidade-satélite de Sobradinho, que ele encontrou
uma solução.
“Fiz com o tatuador
chamado Tony Vilella.
Eu o escolhi por causa do
trabalho. Pesquisei aqui
em Brasília, achei até trabalhos bons, mas com
agenda lotada e preço
bem elevado. Então entrei em contato, e o Tony
me mandou um áudio
contando que queria
fazer, que gosta de futebol, que era fã do Messi
também. Eu levei fé porque era uma pessoa que
entendia do assunto. Fui
até lá. Ele também tinha
uma tatoo de um atleta,
entendia da área, da responsabilidade, do sentimento da tatuagem”,
contou.
| FOLHAPRESS
Reprodução/InstagramS

Weverton é confirmado para o jogo
O goleiro Weverton
vai ser o titular da seleção brasileira diante da
Colômbia às 21h desta
quarta-feira (23), em
confronto válido pela
quarta rodada da Copa
América.

Tite fechou o treinamento de segunda (21)
até na CBF TV e ainda
não confirmou a sua
equipe, mas a dica da
mudança na formação
ficou por conta da entrevista coletiva marca-

da para esta terça (22),
em que o próprio atleta
confirmou a oportunidade.
“O Tite é detalhista
para analisar todas as
características. Se ele
me deu essa oportuni-

dade, é porque confia
no meu trabalho. Preciso fazer o meu melhor,
estou feliz com a oportunidade e por poder
jogar neste momento”,
afirmou o atleta.
| FOLHAPRESS

FÃ | Messi autografou a costa de Igor Magalhães

EUROCOPA

Uefa veta símbolo gay em estádio alemão
DIivulgação

A cidade de Munique
teve a ideia de iluminar a
Allianz Arena, principal
estádio local e usado pelo
Bayern, com as cores do
arco-íris na partida desta quarta-feira (23), entre
Alemanha e Hungria, pela
Eurocopa. No entanto, a
Uefa vetou a iniciativa,
que seria uma referência
às cores do movimento
LGBTQ+, por considerá-la
um ato político.
“De acordo com seus
estatutos, a Uefa é uma
organização politicamente e religiosamente neutra.
Dado o contexto político,
a Uefa rejeitou o pedido”,
disse a entidade, em nota.
A iluminação seria um
protesto da Prefeitura de
Munique contra lei aprovada pelo parlamento da
Hungria que restringe os
direitos de jovens do país
receberem informações
sobre homossexualidade.
Segundo a Uefa, é pos-

Vitória dá liderança

MUNIQUE | Estádio teria as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQ+

sível ainda iluminar o
estádio com as cores do
arco-íris, mas em outras
datas. Na semana passada, a organização chegou
a abrir investigação sobre
o uso de braçadeira de capitão pelo goleiro alemão

Manuel Neuer com homenagem ao movimento
LGBTQ+. Logo depois, desistiu de qualquer punição
ao reconhecer que se trava
de uma “boa causa”
A Federação Alemã já
havia concordado com

a iluminação do estádio.
A proibição da Uefa foi
comemorada pelo ministro húngaro das Relações
Exteriores, Peter Szijjarto.
Segundo ele, prevaleceu “o
bom senso”.

| FOLHAPRESS

A Inglaterra garantiu
a liderança do Grupo
D da Eurocopa. Na tarde de desta terça-feira
(22), o time de Gareth
Southgate ficou com o
primeiro lugar da chave ao vencer a República Tcheca por 1 a 0, em
Wembley, pela terceira
rodada da competição.
Sterling anotou o gol da
vitória.
Após tropeço contra
a Escócia na segunda
rodada, os ingleses precisavam da vitória para
ficar com a melhor campanha do grupo. Mesmo
sem uma atuação brilhante, a Inglaterra fez o
suficiente para alcançar
o objetivo. Sterling, que
já havia feito o gol da
vitória contra a Croácia

na estreia, foi herói mais
uma vez.
Com o resultado, a
Inglaterra fechou a fase
de grupos com sete
pontos, na liderança do
Grupo D. A Croácia, que
venceu a Escócia nesta
terça-feira, ficou com
o segundo lugar, com
quatro pontos. A República Tcheca, também
com quatro pontos,
avança na competição
entre os melhores terceiros colocados.
Agora, os ingleses vão
enfrentar nas oitavas de
final o segundo colocado do Grupo F da Euro
— que tem França, Alemanha, Portugal e Hungria. A partida será novamente em Wembley.
| FOLHAPRESS
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APÓS ATAQUES

Luísa Sonza quebra
o silêncio: ‘Não sei
quando vou voltar’

Reprodução facebook

Cantora recebeu muitas ameaças nas redes sociais
após a morte do filho de Whindersson Nunes
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Luísa Sonza, 22, falou
pela primeira vez sobre
a série de ataques que a
levaram a se afastar das
redes sociais e adiar o lançamento de seu novo álbum. A cantora chegou a
receber ameaças de morte
após o falecimento do filho do ex-marido, Whindersson Nunes.
“Depois desses últimos
acontecimentos, dessas
ameaças, ficou incontrolável”, disse ela em entrevista à Elle Brasil. “Eu estava sentada no chão do
meu quarto tendo uma
crise, abri os stories e pedi
para as pessoas pararem:
‘Parem! Eu não aguento
mais!’”, revela.
“Por sorte, o meu assessor digital e a minha as-

sessora estavam na minha
casa no momento”, afirmou. “Eu estava no quarto,
eles abriram a porta e me
tiraram do chão, com o
celular nas mãos. Eles me
acolheram”, recorda.
“Em um primeiro momento, fui afastada das redes sociais mesmo, porque
estava em crise”, conta. “E
agora excluí todas elas do
meu celular. A minha equipe é que fica olhando e me
mandando várias mensagens carinhosas. Agora não estou com cabeça
para lidar com a internet
novamente. Preciso realmente cuidar um pouquinho da minha saúde mental”, acrescenta.
Ela diz que o detox digital está fazendo efeito e
ela tem se sentido melhor.
“Eu sou uma jovem de 22
anos, cria das redes so-

Inscrições para Mostra
Sesc terminam dia 30
Divulgação

VITRINE | Lista será divulgada no mês de setembro

As inscrições para a IV
Mostra Sesc de Cinema,
um dos principais canais
de incentivo à produção
audiovisual nacional, se
encerram em 30 de junho. Mais de 800 obras
de cineastas independentes de todas as regiões do
Brasil já foram inscritas.
Este ano, a Mostra ocorrerá em ambiente digital
e o processo de inscrição
é gratuito e on-line pelo
site do concurso - https://
www.sesc.com.br/portal/
site/mostradecinema.

EM CASA | Detox digital a está fazendo se sentir melhor

chocante? Desesperadora?
Qual a palavra para isso?”.
Sobre o adiamento do
álbum, ela diz que foi necessário. “Chegou um
ponto em que tive que parar para processar tudo”,
afirma. “É um álbum que
escrevi e produzi. Um trabalho que levou 14 meses
e que me fez crescer e me

conhecer. Hoje estou mais
consciente do que sou e do
quero como artista”.
“Quando eu melhorar,
ainda não sei quando, vou
vestir a minha capa de
Luísa Sonza, a persona,
para lançar o álbum e as
outras coisas, mas depois
vou ficar um pouquinho
afastada”, adianta. “Caso

POESIA

CINEMA

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

ciais, uso como uma grande ferramenta de trabalho
e ali realizo meu sonho de
ter contato com meus fãs
e de ver a minha música”,
avali. “Mas não sei quando vou voltar a mexer na
internet como era antes,
aquela coisa todo dia, o
dia inteiro, como uma jovem qualquer”.
“Depois dessas últimas
ameaças, não vejo mais
sentido em ter que ver
tudo isso”, diz. “Preciso
me cuidar para também
tranquilizar a minha família. E tenho que pensar na
minha equipe e na família
do [meu namorado] Victor.
Sandra, a minha sogra, de
um ano pra cá, viu o filho
tendo o trabalho e o sonho
prejudicados por nada.
Isso ultrapassa qualquer
coisa que eu já tenha visto.
O que é isso? É uma coisa

contrário, não vou aguentar. Agora estou um pouco
triste ainda para fazer isso”.
Ela contou que, além
de não usar as redes, tem
procurado cuidar de si.
“Estou fazendo muita terapia”, conta. “E também
estou fingindo que não
sou a Luísa Sonza, sou
só a Luísa! (risos). Ela é o
meu maior amor, a minha
carreira, esse personagem
que construí. Mas agora
ela precisa ficar um tempinho guardada lá no canto”.
“E estou aqui num lugar
lindo, com meu namorado
e meus amigos”, diz. “Se eu
estivesse agora no Brasil,
com o celular na mão, você
ia ver outra Luísa, provavelmente
respondendo
a todas as perguntas aos
prantos”, conta.
A cantora afirma que
o que a faz continuar é o
carinho dos fãs. “Se não
tivesse todo esse amor em
contrapartida, não faria
sentido nenhum eu estar
aqui, depois de seis anos
levando essas pauladas”,
analisa. “A galera acha que
não, mas foi bem aos pouquinhos que eu conquistei
meu lugar com meu público e pretendo mostrar o
meu trabalho mais e mais.
As pessoas que me acompanham é que me dão
vida. Ninguém aguentaria
essa situação sem ter também uma imensa recompensa amorosa”, conclui.

A Mostra está aberta a
filmes de longa, média e
curta metragens com premiações de R$ 5.000, R$
3.500 e R$ 2.500, respectivamente. Para concorrer,
as obras devem ter sido
finalizadas a partir de 1º
de janeiro de 2019 e a lista
com as produções selecionadas será divulgada
até o dia 30 de setembro.
Uma das novidades deste ano é a seleção de um
filme de cada um dos 23
estados participantes e
do Distrito Federal.
Para a mostra nacional
em novembro, serão escolhidos 24 filmes.

Só o amor supera tempos sombrios
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Mostrar que o amor é
capaz de vencer mesmo
em tempos áridos que
secam as lágrimas da
sensibilidade. É com essa
temática que os poetas
consagrados Álvaro Alves
de Faria e Denise Emmer
lançam seu mais novo livro de poesias “O secreto
silêncio do amor” (Editora
Penalux, 2021).
Na obra, o Amor é visto
de forma ímpar e singular
pelos autores que tecem
em seus versos os acordes
do desejo. Em 42 poemas
bem cantados e narrados,
eles apresentam o poder
das flechadas de Eros que
dilaceram as almas e os
dois seres que se correspondem por meio de cartas. Por meio do lirismo,
os poetas apresentam o
desejo como a busca do
encontro, do enlaçamento de duas vidas que se
tocam pelo labirinto da
poeticidade.
O prefácio é assinado
pela escritora, tradutora
e editora Thereza Christina Rocque da Motta, que

analisa a obra pela ótica
das cartas trocadas entre
emissor e destinatária, citando trechos para a compreensão da comunicação
entre dois seres tocados
pelo Amor. A obra mostra
também que o Amor tem
seus reveses, o lado paradoxal, que reúne, na imagem poética, o sonho e o
dilaceramento da carne e
do espírito.
Álvaro, por exemplo, em
alguns versos, nos traz a
dimensão desconhecida
e misteriosa desse sentimento, que nos ataca
sutilmente, como mostra
nos versos: “então estar
dentro de ti para te sentir
mais,/tão mais que não
saiba o caminho de volta,/
assim tão mais e tão profundamente/a me sentir
ser parte do teu corpo”.
Já Denise reafirma, com
sua voz própria, o silêncio
e a linguagem calada desse sentimento mor. O livro
ainda mostra as falas originárias e diferenciadas do
homem e da mulher, que
se tangenciam pela potência de Eros em aproximar
as mentes e os corpos do
amante e da amada, como

Divulgação

AUTORES | Denise Emmer e Álvaro Alves de Faria

apresenta nos versos: “Ao
teu lado sou uma mulher
com pássaros nas saias/Ao
caminharmos num parque onde serás a noite//E
eu a madrugada desnuda
que se abre/Em algum leito longínquo e estrelado”.
Poeta e musicista, Denise Emmer conquistou os prêmios ABL de
Poesia (2009); José Marti
UNESCO, pelo conjunto
da obra; APCA de poesia;
Olavo Bilac (ABL); PEN
Club do Brasil de poesia e
de romance; entre outros.

Jornalista, poeta, autor de
teatro e escritor, Álvaro
Alves de Faria conquistou
os prêmios Poesia e Liberdade Alceu Amoroso Lima
(RJ, 2018), pelo conjunto
da obra; Prêmio Poesia
Guilherme de Almeida
(2019, SP), pelo conjunto da obra, Prêmio Jabuti
(1976 e 1983) como crítico
literário e por sua atuação
em favor do livro no jornalismo cultural e ainda,
pelo mesmo motivo, três
vezes o APCA ESPECIAL
(1981, 1988 e 1989).

CULTURA
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CINEMA

Lipy Adler desponta
após sucesso com o
longa ‘Carnaval’
Mesmo com a pandemia, artista e empreendedor
segue atuando: só em 2021 foram três lançamentos
Gabriel Stephanine/Divulgação

DA REDAÇÃO		
AMERICANA

Com 21 anos de carreira, Lipy Adler já é um
nome bem conhecido do
cenário cultural. Além
de atuar, o carioca de 36
anos, também é dono
de um vasto currículo
como autor de obras de
sucesso. A mais nova empreitada dele é o filme
‘Carnaval’ que entrou em
cartaz na Netflix na primeira semana de junho
e já é sucesso no Brasil
e está entre os mais vistos em vários países do
mundo.
“Eu assino o argumento (quem criou a história) de ‘Carnaval’, ao lado
do diretor Leandro Neri
e produzido por Andre
Carreira (Camisa Listrada). Além disso, atuo
com o personagem ‘Marcão’ no longa”, conta.
Para a história, ele se
inspirou nas próprias
idas para o feriado em
Salvador, que segundo
ele “foram experiências
únicas” e que procurou
passar para o papel. “O
resultado é esse que vocês podem ver em casa
quando quiserem”, completa Adler.

TV Tudo
A propósito

Nos bastidores da velocidade há quem assegure que
Rubinho Barrichello estaria
levando o “Acelerados”, hoje
no SBT, para as manhãs de
domingo da Band.
O programa fala das novidades do mercado automotivo.

Primeira novela

Depois da comédia “Tudo Bem no Natal que Vem”, protagonizada por Leandro Hassum na Netflix, a atriz Juhlia Ficer
fará sua estreia em novelas, na Record.
Salma, na fase Jacó, de “Gênesis”, será vivida por ela e Suzana Alves, em momentos diferentes
Divulgação

De novo!

AUTOR | Mais nova empreitada estreou em 190 países

‘Carnaval’ está tendo
uma ótima recepção do
mercado. O filme fez sua
estreia mundial no Netflix para 190 países no dia
2 de junho.
“Tento não criar expectativas, mas sempre acabo criando (rs), pois, ter
um filme com uma chegada tão forte em uma
plataforma como o Netflix, é algo realmente maravilhoso e gratificante.
‘Carnaval’ se tornou um
filme internacional e isso
faz dele um grande feito
na minha vida profissional”, ressalta Lipy.
Como artista, e empreendedor, Lipy vem
crescendo nos últimos

anos, ele tem lançado
pelo menos um filme por
ano, só em 2021, apesar
da crise com a pandemia, já foram três longas
atuando, sendo que em
dois deles ele também é
o autor. No Netflix, além
de ‘Carnaval’, ele está em
outras duas produções:
‘O Último Virgem’ (2016),
onde ele também assina o argumento, roteiro,
produção, além de estar
no elenco de ‘Socorro virei uma Garota’ (2019).
Além da Netflix, Lipy
Adler também pode ser
visto no filme ‘O Jogo’, e
em breve estará no filme
‘Dois + Dois’ de direção
de Marcelo Saback.

Brasil chegou à triste marca de meio milhão de mortos pela Covid no sábado,
número já ultrapassado no
final da semana e começo
desta.
O programa “Jogo Aberto”, da Band, na segunda-feira, teve o capricho de
tocar a marcha fúnebre, com
as gozações de praxe, pela
derrota do São Paulo contra
o Santos. Esse pessoal parece que não sei.

Em discussão

A Disney começa a estudar agora como ficará
a situação dos canais Fox
Sports em 2022.
Se os nomes serão mantidos, o que é pouco provável,
se irão mudar para ESPN 5 e
ESPN 6.

Tem um porém

Sobre a questão dos nomes da Fox Sports, existem
detalhes que necessariamente devem ser levados
em conta.
Um deles, antes de qualquer decisão, é a questão
das afiliadas, número de canais, concorrência... etc.

Novo ensaio

Silvio Santos, no começo
da semana, mandou reservar estúdio para gravações
do seu programa para terça-feira, quinta e sábado.
Auditório bem reduzido,
equipe também e só com
pessoal vacinado. Na última
hora, como fez das outras
vezes, mandou cancelar.

Por outra

No SBT já existe a decisão
que o “Show do Milhão” voltará a ser gravado em agosto, com apresentação de
Celso Portiolli.
E exibição nas noites de
quarta-feira, antes do Ratinho.

Fica assim

Por enquanto, as novidades no SBT devem se limitar
ao “Show do Milhão”.

Juhlia Ficer

Não existe, definitivamente,
qualquer mudança nos horários do jornalismo, como
a sua direção desejava. O
dono nem respondeu as
consultas que foram feitas.

Mercado

Olha só: Henrique Collor,
que foi da Rede TV! e estava
como um dos diretores do
comercial da Band, figura
das mais respeitadas, acertou com a Amazon.
É uma movimentação no
mercado das mais interessantes.

Bate – Rebate
· Tizuka Yamasaki, o roteirista Mauricio Gyboski e
o produtor Emanoel Freitas
firmaram uma parceria de
desenvolvimento...
· ... E dessa união já está
disponível a minissérie histórica “Mel de Vespa”. Na sequência, já a caminho, uma
série sobrenatural.
· Renato Modesto, com
passagens por Globo e Record, paralelo a cursos de
roteiro online, está trabalhando um longa e também
uma série...
· ... Por força contratual,
“ainda não tenho autorização para dar nenhum detalhe”.
· Aliás, acompanhando o
desejo de Netflix e Sony em
produzir novelas por aqui,

chama atenção o número de
bons valores à disposição...
· ... Quando a pandemia
permitir, um mercado que
certamente irá movimentar
muita gente.
· Marcelo D2 fechou com a
NBA para ser uma das atrações da NBA House Digital
2021, nas finais da liga.
· Gravações do reality
“Ilha Record” estão avançando bem...
· ... Mesmo com o tempo
não ajudando muito, os trabalhos em Paraty serão concluídos no prazo de 40 dias...
· ... Estreia fixada para 25
de julho.
· Renato Meirelles, presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, estreia
nesta quarta-feira, às 11h25,
como colunista da BandNews FM.

C´est fini
O canal Space, domingo,
vai exibir o Especial IP Man
com três filmes em sequência sobre o mestre de Bruce
Lee. A programação começa
com “O Legado do Grande
Mestre”, às 14h50, seguida
por “O Grande Mestre 3”, às
16h55, e finalizada com “O
Grande Mestre 4”, às 18h55.
IP Man foi o primeiro professor a ensinar abertamente o
Wing Chun, arte marcial originária do sul da China.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
A vontade de poder
provoca inúmeros
inconvenientes, mas que
fazem parte do caminho. Portanto,
aceite com naturalidade o que acontecer, se lembrando de que sua alma
está em busca de domínio. Sacrifícios
necessários.

LEÃO | 22/7 a 22/8
As preocupações
são insidiosas, se
munem de argumentos
insofismáveis. Porém, a mente que
argumenta com ansiedade é a mesma
mente que pode desfazer o feitiço.
Tudo depende de sua decisão. Tome a
melhor possível.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Os sentimentos são
bons, mas a prática deixa
a desejar. Boas intenções nunca serão
suficientes, porque dessas o inferno
está cheio. As boas intenções hão
de aprimorar a prática, para que tudo
fique de acordo.

TOURO | 21/4 a 20/5
Sua mente precisa ser
dominada, porque se
recusa a aceitar que
tudo esteja em bom andamento, se
mantendo sob o controle de temores
antigos, que não teriam como se
replicarem no momento atual. Domínio
mental.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Querer mais do que se
pode, essa é uma boa
parte da história de nossa humanidade, que provoca inúmeros
inconvenientes, mas que, ao mesmo
tempo, motiva a fazer descobertas
que mudam tudo para sempre. Aceite
e agradeça.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Se acontecer de tudo
estar bem para a maioria
das pessoas, cuide para não ser você
a nota dissonante que estrague a
festa alheia. Pelo contrário, se permita
viver com alegria a celebração alheia.
Isso é nutritivo.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Foque sua atenção
em todos os aspectos
práticos que precisam
ser organizados para que suas ideias
se materializem da melhor maneira
possível, sem efeitos colaterais
nocivos. Isso consome tempo, mas é
melhor assim.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Os venenos que
intoxicaram seu caminho
nos últimos meses não
eliminaram sua presença entre o céu e
a terra. Portanto, é hora de aceitar que
tudo isso deve ter brindado com força
renovada. Siga com atrevimento.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Faça o que estiver ao
seu alcance e evite
se atormentar com a
sensação de que deveria fazer muito
mais. Essa obrigação abstrata e
rigorosa pode até flutuar nos seus
pensamentos, mas não a use de
orientação.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Não importa quão bem
você faça o que fizer,
tenha certeza de que
sempre haverá por aí algum espírito
de porco com plena disposição a
criticar com severidade sua atuação.
Continue em frente sem se importar
com isso.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Há tanta coisa funcionando bem e em seus
devidos lugares, que seria uma pena
você achar tudo abaixo de suas expectativas e, como resultado, desvalorizar o momento. Cuide para manter
sua desconfiança sob controle.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Apesar de todos os
pesares, que não são
poucos, siga em frente
com suas melhores intenções, porque,
mesmo que os resultados não consigam atingir mínima proporção dos
seus interesses, ainda assim haverá
satisfação.

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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