Cai mais
um ministro
Alvo de investigações,
Ricardo Salles se demite da
pasta do Meio Ambiente
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Sem doses, S. Bárbara suspende
vacinação na faixa de 43 a 49 anos
Prefeitura diz já ter aplicado todas as 3.280 doses de CoronaVac recebidas para esse grupo e agora aguarda
envio de mais imunizantes, ainda sem prazo definido; para demais grupos a campanha segue normalmente P3
Divulgação

UBS fechada há 20
Henrique do Paraíso
meses entra em
assume e promete
obras em Americana investimentos
Unidade de Saúde do Jd.
Ipiranga, desativada por
rachaduras desde outubro
de 2019, recebe reforma

Primeiro deputado federal
da história de Sumaré,
vice-prefeito licenciado
toma posse no Congresso

Cidades 06

Cidades 04

Doria prorroga até 15 de julho
fase de transição do Plano SP
O governo João Doria prorrogou novamente a fase de transição do Plano SP contra a Covid até 15 de julho. Com isso,
o comércio continua com funcionamento até 21h e lotação
máxima de 40%. O toque de recolher segue das 21h às 5h.
05 Cidades

NO CONGRESSO | O deputado Henrique do Paraíso em seu primeiro discurso em Brasília nesta quarta
Cesar Greco / Palmeiras

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Americana
oferece ‘xepa’
da vacina
A Vigilância Epidemiológica de Americana está cadastrando moradores com 40
anos ou mais para a chamada “xepa” da vacina contra a
Covid-19 – que consiste na
aplicação das sobras de doses ao final de cada dia, para
evitar desperdícios.
03 Cidades

TROPEÇOS PAULISTAS | A noite de quarta-feira não foi boa para Palmeiras e São Paulo no Campeonato
Brasileiro. Em Bragança Paulista, o time de Willian Bigode (à esquerda) foi superado pelo líder RB Bragantino,
por 3 a 1. No Morumbi, o Tricolor de Daniel Alves sofreu para empatar com o Cuiabá em 2 a 2.
P14

Covaxin: CPI vê
caso grave, cita
Bolsonaro e
aciona a PF
07 Brasil + Mundo
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A alegria que traz ‘o São João’
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ALEXANDRA GONÇALVES
MISSIONÁRIA DA COMUNIDADE
CANÇÃO NOVA

Eu sou nordestina, natural da Bahia, e com muita
satisfação quero partilhar
com vocês sobre a “alegria
do São João”. Sim, chega
a ser engraçado o sentido
duplo que pode ter essa
expressão, pois pode ser
tratada a alegria das festividades da cultura do país
ou ainda a alegria tão marcante da vida desse santo
para a história da nossa fé
e salvação. Assim sendo,
peço licença para unir as
duas alegrias em uma só:
São João.
Quem foi esse rapaz?
O que ele fez para ser tão
importante? Que significado tem a sua vida e qual a
alegria que ele nos trouxe?
Bem, vamos lá! Quando
começa o mês de junho,
tudo muda em nosso coração nordestino. É algo que
se compara à expectativa
de um acontecimento importante, muito especial.
As cores mudam, a decoração das casas, das ruas e até
mesmo de cidades inteiras.
E por que tudo isso? Para
esperar “o São João”!
Mas podemos pensar
para além das decorações
dos lugares, nos fogos, nas

músicas, nas fogueiras e
nas mais deliciosas comidas da nossa riquíssima
culinária. É quase um Natal, “alguém importante”
que está chegando. E, preciso dizer, está mesmo!
Está chegando João!
“Completou-se o tempo
da gravidez de Isabel, e ela
deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram
dizer como o Senhor tinha
sido misericordioso para
com Isabel, e alegraram-se
com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino,

Podemos pensar
para além das
decorações dos
lugares, nos fogos
e queriam dar-lhe o nome
de seu pai, Zacarias. A mãe,
porém, disse: “Não! Ele vai
chamar-se João. E todos os
que ouviam a notícia ficavam pensando: “O que virá
a ser este menino?” De fato,
a mão do Senhor estava
com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se
apresentou publicamente
a Israel” (Lc 1,57s).
Houve alegria no céu
com a vida desse menino,
pois ele era a divisão do
tempo e nele se inaugurou
o Kairós, o tempo da graça.
Houve alegria na terra, pois
seus pais haviam experimentado em suas vidas a

mais sublime das certezas:
“que para Deus nada é
impossível”! Na liturgia da
Igreja, somente três nascimentos são celebrados:
Jesus, Maria e “o João”. João
encerra o ciclo do Antigo
Testamento e dos Profetas,
pois ele aponta o Messias
esperado, e atesta com seus
olhos que Deus não esqueceu de nós, o seu povo, mas
que de nós se lembrou com
misericórdia.
João, ainda no ventre da
sua mãe Isabel, fora banhado pelo Santo Espírito, fora
tocado pela Mãe do Filho
de Deus, a cheia da graça.
Sua força não era domável, era livre, era destinada
a revelar os pecados desse
mundo e suas amarras, era
um grito de conversão para
que os ensurdecidos saíssem das trevas à luz. Ele era
tão especial que o próprio
Cristo, nosso salvador e redentor, dele disse: “Desde
os tempos de João Batista
até hoje, o Reino dos céus
é para os violentos” (Mt
11,12). Daqueles que tinham o coração gigante e
apaixonado como o dele,
cheio de sentido e significado, responsável com a
sua missão: “E tu menino,
serás chamado profeta do
Altíssimo” (Lc 1,76).
Que a fumaça das fogueiras anunciem a sua
chegada! Quanta alegria
nos traz sua vida! Que nossos corações cristãos, nordestinos bradem no peito o
seu viva, a sua gratidão por
ele, e novamente celebrem:
Viva São João!

IMAGEM DO DIA
Fernando Frazão / Agência Brasil

FRASE DO DIA

Eu avisei que
não ia passar
boiada (...) e
eu continuo
delegado da
PF

Cláudia Aparecida Gonçalves Batalha

Faleceu aos 63 anos. Era casada com Antônio Carlos Batalha,
deixando as filhas: Elisangela, Edilaine e Elaine. Foi sepultada ontem
no Cemitério da Paz. (Funerária Araújo-Orsola)

Aparecida de Fátima Antonio Ferraz da Cruz

SOMBRA NO TELHADO | Operário caminha sobre telhado de imóvel que passa

por obras de reforma no Centro do Rio.
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Com tamanho avanço
tecnológico que estamos vivendo, inovar se
tornou algo primordial
para as empresas que
desejam ultrapassar a
concorrência e trazer,
de fato, novidades ao
mercado. Mas, quando
se fala de disrupção, palavra associada ao ato
de romper, de interromper o curso natural, de
gerar uma ruptura, se
cria o conceito de um
produto ou serviço que
trará uma nova realidade. Ou seja, a diferença
entre inovação e disrupção é que a primeira
melhora e incrementa o
que estamos fazendo. Já
a segunda, anula o que
foi feito até então, instalando em seu lugar um
modelo superior.
Não estou dizendo
que companhias não
devam investir em inovação. Pelo contrário, é
preciso ter um horizonte
de médio a longo prazo, com uma política de
transformação que deva
vir de cima para baixo,
de dentro para fora.
E é bastante normal
encontrar
inúmeras
“desculpas” para não
inovar e se deparar com
executivos dominados
pela resistência à mudança, deixando a empresa completamente
vulnerável a ser engolida
por qualquer startup em
um curto espaço de tempo. É preciso iniciar as
mudanças com pequenos grupos, em peque-

FALECIMENTOS

Delegado da PF que denunciou
Ricardo Salles, ao comemorar
a saída do ministro ontem

facebook.com/jornaltododia

AUGUSTO SCHMOISMAN
ESPECIALISTA EM DEFESA
CIBERNÉTICA CORPORATIVA

nas escalas, medindo os
resultados e aprendendo
com o processo. Resultados negativos também
são valiosos, entender
o que não funciona nos
ajuda a descartar uma
ideia ou a reformular
nossa hipótese antes de
tentar novamente.
Mas, além de promover a inovação, ao mesmo tempo, devemos nos
preparar para a ruptura,
permitindo ousar no
próprio negócio. Idealmente, somos nós que
podemos
substituir,
gradativamente, o modelo antigo pelo futuro,
antes que outro nos tire
do jogo. É no ponto de
ruptura que as empresas realmente fazem a
diferença por meio de
aplicações de fórmulas
novas para incorporar
esse processo como uma
parte contínua de seu
desenvolvimento, como
ocorre, por exemplo,
com o Google.
O mundo é mais complexo e volátil hoje do
que em qualquer outro
momento da história, e o
ideal para empresas que
querem se preparar para
a disrupção é criar um
departamento separado
que atue para detectar e
antecipar possíveis mudanças tecnológicas ou
executar uma estratégia
de aquisição de projetos
transformadores. A disrupção, ao contrário do
que muitos pensam, não
acontece do dia para a
noite. Mudar mercados e
hábitos de consumo das
pessoas leva tempo.
Se você acredita que
mudar é um risco, lhe
convido a pensar, por
um minuto, no risco
de não mudar. A transformação digital não é
apenas uma mudança
tecnológica, mas também cultural, pessoal e
coletiva.

Santa Bárbara d’Oeste

ALEXANDRE SARAIVA

Fale conosco

É preciso entender a diferença
entre inovação e disrupção
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COVID-19

Sem doses, S. Bárbara
suspende vacina na
faixa de 43 a 49 anos

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Prefeitura diz que campanha será retomada quando
mais doses chegarem, mas não estima quando
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou na tarde desta
quarta-feira (23) que
suspendeu
temporariamente a vacinação
contra a Covid-19 para
pessoas entre 43 e 49
anos (sem comorbidades), após ter aplicado
todas as 3.280 doses da
CoronaVac, vacina que
foi destinada pelo governo do estado para
este público. Segundo a
prefeitura, “a vacinação
será retomada assim que
novas doses para este
público sejam enviadas

ao Município” – mas não
definiu prazo para isso.
Ainda segundo a administração, a vacinação
para os demais públicos
já inseridos na campanha segue normalmen-

Para os demais
grupos, vacinação
segue normalmente
na cidade
te, para pessoas com 50
anos ou mais (sem comorbidades); grávidas
e puérperas (mulheres
que deram à luz num pe-

ríodo de até 45 dias) com
e sem comorbidades
com 18 anos ou mais;
pessoas com comorbidades com 18 anos ou
mais; pessoas com deficiência permanente, cadastradas ou não no BPC
com 18 anos ou mais;
pessoas com Síndrome
de Down; idosos com 60
anos ou mais; profissionais da Educação com
18 anos ou mais e profissionais da Saúde.
As doses são disponibilizadas de segunda
a sexta-feira, das 9h às
17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso
(Rua Prudente de Moraes, 250, Centro), e Mir-

VACINAÇÃO EM SANTA BÁRBARA | Campanha afetada pela falta de doses

zinho Daniel (Rua Bororós, s/nº, Jardim São
Francisco), e na Casa de
Maria (Rua Mococa, 510,
Jardim das Laranjeiras).
Não há necessidade de
agendamento, porém a
pessoa deve apresentar
o CPF e comprovante de
endereço em seu nome.
Para agilizar o processo
de identificação e vacinação, é recomendado o

pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.
sp.gov.br), do governo do
estado de São Paulo, a todos os públicos que vêm
sendo inseridos no calendário de imunização.
Ainda de acordo com
comunicado da prefeitura, o Plano de Vacinação
no Município é desenvolvido com cronograma
de prioridades, seguindo

diretrizes do Ministério
da Saúde e da Secretaria
de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.
Em caso de dúvidas
sobre a vacinação contra a Covid-19 em Santa
Bárbara, os interessados
podem entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h,
pelo telefone 3455-1654.

AMERICANA

COVID-19

PANDEMIA

Covid: HM abre mais
quatro leitos de UTI

Americana abre ‘xepa’ da
vacina para público de 40 anos

Mais de 20 mil
pacientes já
recuperados

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu um incremento de
quatro leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – com respiradores
– na ala de pacientes com
Covid-19. Desde a última
terça, o número de leitos
foi ampliado de 26 para
30. Na terça, 28 desse total já estavam ocupados.
Nesta quarta, eram 26.
Apesar desse incremento na UTI do HM,
nos três hospitais particulares da cidade (Unimed, São Lucas e São
Francisco), as alas de UTI
voltadas a pacientes com
Covid estão completamente lotadas.
Dos 100 leitos com res-

piradores no município,
apenas esses novos quatro leitos do HM estavam
vagos nesta quarta, resultando em uma taxa de
ocupação de 96%.
Nas enfermarias, a situação é ainda pior, mesmo com a leve melhora
identificada nos últimos
dias.No HM, por exemplo, a ala segue trabalhando além da capacidade normal, que seria
de 35 leitos. Nesta quarta, eram 40 pacientes.
Esse número chegou a 59
na semana passada.
Entre os particulares,
havia nesta quarta apenas quatro leitos de enfermaria vagos, todos no
Hospital São Lucas.
| LEON BOTÃO
Divulgação

HM | Leitos com respiradores aumentaram de 26 para 30

A Vigilância Epidemiológica de Americana está cadastrando moradores da cidade com 40 anos ou mais
para a chamada “xepa” da
vacina contra a Covid-19 –
que consiste na aplicação
das sobras de doses ao final
de cada dia, para evitar desperdícios do imunizante
e acelerar a vacinação na
cidade.
Para ser beneficiado com
esta modalidade, o morador precisa ter 40 anos ou
mais, independentemente
de estar em grupo prioritário, e deixar o nome completo e um telefone para
contato em uma das unidades básicas de saúde do
município.
Se, ao final do dia de vacinação, houver disponibilidade de dose em frasco
já aberto, a unidade entrará
em contato com o morador. Portanto, não se trata
de um agendamento, mas
sim de um cadastro, segundo a prefeitura.
“A Vigilância fará a convocação das pessoas de
acordo com o laboratório
referente ao grupo a que
elas pertencem, por exemplo, para receber a vacina
da Pfizer serão chamadas
as gestantes e puérperas, os
deficientes permanentes,

Divulgação

VACINA | Sem desperdício

os profissionais da Educação com idade entre 18 e 44
anos, além das pessoas acima de 50 anos, público-alvo cuja vacina deste laboratório veio destinada”, trouxe
nota da prefeitura.
Na hipótese de não haver pessoas desses grupos,
segundo a Vigilância, os
demais serão convocados,
mediante contato telefônico, sendo que o comparecimento deve ser imediato,
caso contrário, outra pessoa será convocada.
“A xepa da vacina é somente a dose que sobrou
em frasco aberto para pessoas agendadas, que por
ventura faltaram, com isso

não existe um número certo ou previsto a ser destinado diariamente. Contudo
a média diária tem sido de
dez a quinze pessoas atendidas diariamente por essa
modalidade”, explicou a
enfermeira coordenadora
da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.
BALANÇO
Nesta quarta-feira, foram
aplicadas 3.194 doses da
vacina contra Covid-19 na
cidade, sendo 3.175 de primeira dose e 19 de reforço.
Receberam a primeira dose
2.494 pessoas com idade
entre 43 e 49 anos, 178 pacientes com comorbidades,
378 pessoas com 50 anos
ou mais, 19 profissionais da
educação, 44 da saúde, 25
gestantes e puérperas, seis
pessoas com deficiência
permanente, um motorista
e 30 pessoas com idade entre 40 e 42 anos que se utilizaram da “xepa da vacina”.
Nesta quinta, a vacinação
segue para as pessoas de 43
anos ou mais e demais públicos prioritários, somente
por meio de agendamento.
O total de doses aplicadas
até agora é de 123.757, sendo 90.517 da primeira dose
e 33.240 da segunda.
| LEON BOTÃO

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira
(23) que foram registrados mais cinco óbitos
por Covid-19 na cidade.
Foram três homens, entre
59 e 89 anos, e duas mulheres, de 31 e 65 anos. Os
falecimentos ocorreram
entre os dias 12 e 20 deste
mês, mas a causa foi confirmada ontem.
Com os novos registros, o quadro geral da
Covid-19 em Americana
aponta para 643 óbitos,
entre 21.734 casos positivos desde o início da pandemia. Desses, 82 seguem
internados, 606 estão em
isolamento
domiciliar
e 20.403 já superaram a
doença.
VACINAÇÃO
Nesta quarta-feira, foram aplicadas 3.194 doses
da vacina contra Covid-19
em Americana, sendo
3.175 de primeira dose e
19 de reforço.
O total de doses aplicadas até agora na cidade é
de 123.757, sendo 90.517
da primeira dose e 33.240
da segunda.
| DA REDAÇÃO
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FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

VISTORIA NA REPRESA
O presidente da Câmara de Americana, Thiago
Martins (PV), acompanhou nesta quarta-feira (23) o
secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato Oliveira, em uma vistoria na Represa do Salto Grande. O
trabalho teve como objetivo registrar a quantidade
de aguapés no local, tanto por navegação quanto
por imagens aéreas obtidas com o uso de drone, a
partir das orlas da Praia dos Namorados e Praia Azul.
“Saímos de barco a partir do Centro de Treinamento
Tático da GAMA, localizado na Praia dos Namorados.
Margeamos a represa até a Praia Azul e fomos até
as proximidades da comporta da Usina”, comentou
Thiago Martins.

VISTORIA NA REPRESA (2)
O vereador Thiago Martins já havia visitado a barragem da
represa com o secretário de Meio Ambiente de Americana no
dia 11 deste mês, acompanhando junto a representantes da
CPFL Renováveis as ações da companhia relacionadas à limpeza do reservatório. Na ocasião, o gerente de Meio Ambiente
e Operações, Daniel Daibert, informou que há em torno de 34
hectares de área ocupada por plantas aquáticas, o que seria
uma porcentagem relativamente pequena se comparada
ao tamanho da represa. “Este trabalho de fiscalização foi
muito importante para fornecer dados e compará-los com os
fornecidos pelos técnicos da CPFL. Já que teremos a participação de representantes da companhia na próxima sessão da
Câmara, atendendo a um requerimento assinado por todos os
vereadores, achamos oportuno fazer essa vistoria in loco para
obter maiores informações”, concluiu Thiago Martins.

FISCALIZAÇÃO ‘IN LOCO’
O deputado estadual Ricardo Mellão (Novo) anunciou que estará em Sumaré nesta quinta (24) pela manhã para acompanhar a destinação de R$ 220 mil, via emenda parlamentar de
sua autoria, para o Hospital Estadual da cidade, escolhido após
análise técnica em meio a centenas de projetos inscritos no processo seletivo realizado em dezembro do ano passado. Mellão,
que fiscaliza mensalmente obras públicas estaduais inacabadas e paralisadas, aproveita a oportunidade para acompanhar
uma delas, a da ETEC de Sumaré, iniciada em 2015. Mais de cinco anos se passaram e mais de R$ 1,2 milhão, dinheiro que é do
pagador de impostos, foi desembolsado e desperdiçado. Vamos
registrar o que já foi realizado até o momento e acompanhar
junto ao Tribunal de Contas do Estado a previsão de finalização
da obra e fiscalizar o novo processo de compras que está sendo
elaborado”, afirma Mellão.

DE NOVO NA RMC
O vice-governador e Secretário de Governo de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), estará de novo na RMC nesta quinta-feira.
Às 9h, em Indaiatuba, ele participa do anúncio de contratações de obras em rodovias da região e faz entrega de recursos
para fomentar a construção de unidades habitacionais.

LOTERIA DO DORIA
Por falar em governo do estado, vem aí a “Loteria do
João Doria”. Com 53 votos favoráveis e 20 contrários, os
parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo autorizaram, nesta quarta-feira (23), duas propostas
para ajudar a recuperar os combalidos caixas do governo:
a obtenção de empréstimos pelo governo estadual e a
criação da Loteria Estadual para obras e investimentos.
Agora, a medida segue para sanção do governador tucano
para entrar em vigor.
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NOVO DEPUTADO FEDERAL

Henrique do Paraíso
assume vaga em Brasília
Vice-prefeito licenciado de Sumaré toma posse e promete investimentos
Fotos: Reprodução / TV Câmara

LEON BOTÃO
SUMARÉ

Eleito vice-prefeito de
Sumaré, Henrique Stein
Sciascio, o Henrique do
Paraíso (Republicanos),
tomou posse como deputado federal no início da
noite desta quarta-feira
(23), no Congresso Nacional, em Brasília (DF).
Em seu primeiro discurso,
prometeu lutar por investimentos para a cidade
de Sumaré e o estado de
São Paulo. O prefeito Luiz
Dalben (Cidadania) e o
deputado estadual Dirceu
Dalben (PL), entre outros,
acompanharam a posse
pessoalmente na Câmara
dos Deputados.
Henrique se licenciou
do cargo de vice-prefeito
com autorização da Câmara de Vereadores nesta
terça-feira. Ele assumiu na
condição de suplente do
partido a cadeira do deputado Milton Vieira (Republicanos), que se licenciou
por 120 dias por motivos
pessoais.
Para que Henrique do
Paraíso pudesse assumir
em Brasília sem precisar
renunciar ao cargo de vice-prefeito em Sumaré, no
início do mês foi aprovada
e sancionada uma alteração na LOM (Lei Orgânica
do Município), permitindo que ele apenas se licencie do cargo.
Aos 36 anos, Henrique
é o primeiro deputado
federal da história com
base eleitoral em Sumaré a assumir uma cadeira
no Congresso Nacional,
e fez questão de destacar

DISCURSO | Henrique do Paraíso disse ser “primeiro pé vermelho” na Câmara Federal

PLATÉIA | Vereador André da Farmácia, Wellington Pereira e prefeito Dalben (dir.)

esse fato em seu discurso
inaugural. “Hoje Sumaré
está marcada no mapa do
nosso país. Temos aqui o
primeiro representante pé
vermelho do Congresso
Nacional!”, disse o deputado na tribuna.
Nas eleições de 2018, ele
fez dobradinha política
com Dirceu Dalben, que
foi eleito deputado estadual pelo PL e assumiu
em 2019. No discurso de
posse em Brasília, além de
citar a presença de Dirceu
Dalben, político tradicio-

nal da cidade, Henrique
abriu a fala copiando exatamente a forma com que
Dalben costuma começar
discursos. “Primeiramente, sempre, agradecer a
Deus pela vida, pela saúde e por permitir eu estar
aqui para representar o
povo da minha cidade”,
afirmou.
Além de Dirceu e Luiz
Dalben, e os familiares de
Henrique, acompanharam a posse o secretário
de governo de Sumaré,
Welington Pereira, e o fi-

lho dele, vereador André
da Farmácia (PSC), todos
citados por Henrique no
discurso.
O novo deputado usou
o espaço na tribuna também para reafirmar seu
compromisso com a cidade e o estado. “Estarei lutando e trabalhando para
todos, não apenas para os
que confiaram o voto em
mim, mas para todos os
brasileiros, e com certeza
trarei muito progresso e
investimentos para as cidades paulistas”, disse.

CÂMARA

Vereador toma posse em Sumaré
Edgardo Cabral (Republicanos) tomou posse
como vereador de Sumaré
na sessão da última terça-feira. Eleito primeiro
suplentedo partido nas
últimas eleições, ele assume o cargo após a licença
do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), que
se afastou para assumir a
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer na gestão do
prefeito Luiz Dalben (Cidadania).
Edgardo Cabral retorna
à Câmara depois de fazer
parte da legislatura anterior (2017-2020). “Me coloco à disposição de todos

que precisarem e agradeço
ao nosso mais novo secretário pela oportunidade.
Agradeço também à equipe do Republicanos, que
tem crescido em nossa
cidade, e afirmo que continuaremos trabalhando
por nosso município”, disse ele na posse.
O vereador nasceu em
Campos Gerais (MG),
1961. É formado em Direito, pós-graduado em Direito do Consumidor, Direito
Imobiliário, Direito Administrativo, além de ser conferencista evangélico. Foi
vereador por dois mandatos consecutivos em

Divulgação

POSSE | Edgardo Cabral assume vaga de Valdir Oliveira

Embu das Artes (SP), entre os anos de 2005 e 2012.
Há quatro anos mudou-se
para Sumaré, cidade onde
seus pais vivem há 20 anos,

e fixou residência na região
de Nova Veneza.
Nas eleições de 2020, recebeu 1.446 votos.

| DA REDAÇÃO
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QUARENTENA

Governo prorroga fase de transição
Restrições do Plano SP continuam mantidas, com toque de recolher das 21h às 5h, até dia 15 de julho no estado
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

SP | O secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, no anúncio da prorrogação da fase atual

BRK corrige balanço e agora
aponta lucro de R$ 497 mil
A concessionária BRK
Ambiental, responsável
pelos serviços de saneamento de Sumaré, publicou nesta quarta-feira
(23) no Diário Oficial
do Estado uma correção
do balanço financeiro
de 2020, que havia sido
divulgado na semana
passada. Na publicação
desta quarta, a empresa
atesta, agora, que o trecho do balanço anterior
que apontava prejuízo
de R$ 497 mil no ano
passado deveria indicar,
na realidade, lucro desse
mesmo valor.
No último domingo
(20), o TODODIA publicou informações de
uma ata da empresa que
apontava prejuízo de R$
497 mil em seu balanço
financeiro e, 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.
Já na matéria de domingo, a empresa dizia

que a ata apresentava
“inconsistência de informações” e teria seu
conteúdo retificado, sem
dizer, na ocasião, qual era
o erro.
Em nota enviada nesta terça, a empresa disse
que o balanço financeiro
divulgado na ata foi feito
por empresa terceirizada
e, na correção publicada
nesta quarta, a BRK expõe
um lucro de R$ 497 mil.
As duas atas, porém,
trazem a informação de
que a empresa tem um
prejuízo acumulado na
casa de R$ 66,8 milhões.
Em nota, a empresa explicou que esse valor se
refere aos investimentos
iniciais feitos pela concessionária na cidade.
“Como a maioria das
concessões de infraestrutura, os anos iniciais de
trabalho caracterizam-se
por um volume maior de
investimentos e o retorno
sobre esses investimentos
ocorre no longo prazo, e
este é o caso de Sumaré”,
trouxe nota da empresa.
NOVA CPI
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.

houve queda de 11,5%.
Gorinchteyn afirmou que
esse último índice reflete melhor o momento da
pandemia.
Em relaçãos aos índices
por 100 mil habitantes,
Paulo Menezes, coordenador do centro de contingência contra coronavírus,
disse que também houve
aumento de casos, mas
queda nas internações.
“Tínhamos em torno de
480 casos por 100 mil habitantes a cada 14 dias. Isso
passou para 520, um aumento de 18%. Por outro
lado, o indicador de internações por 100 mil habitantes teve um movimento
contrário, e passamos de
82 para 78 por 100 mil, um
redução de 5%”, disse.
Para Menezes, com a
vacinação de grupos mais
jovens, que representam
uma maior fatia da população, o um impacto nos
indicadores deverá ser
mais evidente.

COVID-19

SANEAMENTO EM SUMARÉ

LEON BOTÃO
SUMARÉ

O governo João Doria
(PSDB) prorrogou novamente nesta quarta-feira
(23) a fase de transição do
Plano São Paulo de combate à Covid-19 até o dia 15
de julho.
A última atualização do
plano previa a fase de transição até o dia 30 de junho.
Com a prorrogação até
dia 15, estabelecimentos
continuarão com funcionamento até as 21h, com
lotação máxima de 40%.
Além disso, há toque de recolher entre as 21h e as 5h.
O anúncio foi feito durante entrevista coletiva
para a imprensa no Palácio
dos Bandeirantes, em São
Paulo.
A prorrogação ocorre
em momento de piora nos
índices de casos e mortes,
mas de redução nas internações.
O governo considera

que esse último indicador
mede melhor o atual momento da pandemia.
A secretária de Desenvolvimento Econômico,
Patrícia Ellen, disse que os
resultados do plano têm
sido positivos.
“Finalmente
estamos
alcançando
novamente uma desaceleração da
nossa curva de casos de
Covid, principalmente de
internações, enfermaria e
UTI”, disse. “Em três meses, reduzimos a ocupação
dos leitos de enfermaria
em mais de 5.000 leitos. E
em UTI, em mais de 1.500
leitos.”
O secretário da Saúde,
Jean Gorinchteyn, afirmou
que a taxa de ocupação de
UTI de 74,7% é a menor
em quatro meses na Grande SP. No estado, o índice é
de 78,9%.
Os casos aumentaram
31% e os óbitos, 10,2% na
média diária semanal. Já
em relação às internações

Diante da reportagem, o
presidente Willian 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 outro. O vereador
falou ainda na possibilidade de abertura de uma
nova CPI para investigar
a empresa.
Nesta quarta, diante das
novas afirmações da empresa, Willian disse que
irá aguardar a resposta
da concessionária sobre
os temas abordados. “Seguimos estudando todas
as medidas possíveis para
elucidar a questão e, naturalmente, não descartamos a possibilidade de
apresentarmos à Câmara
um pedido de CPI para
investigar a gestão do saneamento no município.
Nosso compromisso é
com a qualidade do serviço prestado a população
e não abrimos mão disso”,
afirmou o vereador.
Sobre o requerimento,
a BRK disse que aguardará a notificação oficial
e prestará todas as informações solicitadas

Hortolândia quer vacinar de 5
mil a 7 mil em ‘Dia D’ no sábado
A fim de agilizar a imunização, a Prefeitura de
Hortolândia anuncia para
o próximo sábado (26) a
realização de um “Dia D”
da vacinação contra a Covid-19. A meta é imunizar
entre 5 mil a 7 mil pessoas,
mediante agendamento
prévio.
Serão vacinadas pessoas sem comorbidades
ou doenças crônicas nascidas até 1980 (ou seja,
com idade entre 40 e 41
anos ou mais).
A vacinação será feita
em 12 locais, sendo que
em um dos locais será
montado o esquema de
drive-thru. A vacinação
será no horário das 8h às
15h30.
A Secretaria de Saúde
salienta que para ser vacinado é necessário fazer
cadastro no site Vacina
Já, do governo estadual, e
agendamento no site da
prefeitura, por meio do
site
http://www2.hortolandia.sp.gov.br.
A Secretaria de Saúde
reforça que somente serão vacinadas as pessoas
que fizerem o agendamento. Ao fazer o agendamento no site da prefeitura, a pessoa poderá
escolher o horário e o
local em que deseja ser
vacinado.
O esquema de drive-

Divulgação

VACINA | Hortolândia programa “Dia D” para este sábado

-thru será montado no
Parque Socioambiental
Irmã Dorothy Stang, localizado no Jardim Nossa
Senhora de Fátima.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a entrada
será pela Rua Maria Benedita Firmino.
Para ser vacinado é necessário levar CPF (Cadastro de Pessoa Física),
comprovante de endereço, Cartão Cidadão ou do
SUS (Sistema Único de
Saúde) e documento que
comprove vínculo com o
munícipio, que pode ser
Título de Eleitor ou documento de veículo.
A Secretaria de Saúde
salienta que o comprovante de endereço tem
que ser deste ano.
Também será aceito
como comprovante de
endereço qualquer correspondência que a pes-

soa tenha recebido em seu
nome.
Caso a correspondência
esteja no nome do cônjuge, é necessário levar Certidão de Casamento ou documento que comprove o
estado civil da relação.
Já as pessoas com deficiência permanente deverão apresentar laudo que
comprove a deficiência e
os documentos.
Também serão vacinadas pessoas com comorbidade ou doença crônica
acima de 18 anos. Estas
pessoas devem levar comprovante da doença (laudo, relatório ou prescrição
médica) em documento
emitido em até um ano
e que contenha o número de inscrição no CRM
(Conselho Regional de
Medicina) do médico que
atende o paciente, e os documentos.
| DA REDAÇÃO
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Enfim, UBS fechada há 20
meses entra em reforma
Unidade de Saúde do Jardim Ipiranga, desativada em 2019, recebe obras
Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana anunciou nesta
quarta-feira (23) o início da reforma da UBS
(Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga.
O imóvel não está em
utilização desde que foi
fechado, em outubro de
2019, após a Secretaria de
Obras detectar rachaduras no prédio.
Agora, 20 meses depois
de ter atendimento suspenso e obrigar os usuários do bairro a se deslocarem para a UBS do
Jardim São Paulo, a prefeitura começou a obra
na última segunda-feira.
O valor da reforma é de
R$ 159.805,18.
A previsão inicial era
começar na primeira
quinzena de maio, já que
o dinheiro para a reforma, enviado pelo governo
do estado, se encontra no
caixa da administração
desde o segundo semestre do ano passado.
De acordo com o contrato, o prazo para a conclusão dos trabalhos é de
120 dias.

GIRO

Polícia apreende 5,8kg de drogas
em Americana e Santa Bárbara
Duas pessoas foram presas e cerca de 5,8 kg de
drogas foram apreendidos em operações da Dise
(Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes),
da Polícia Civil, e da PM (Polícia Militar) em
Americana e Santa Bárbara d’Oeste entre terça
(22) e ontem. A Dise de Americana deflagrou na
manhã de quarta-feira a “Operação Conexão”,
nas cidades de Americana e Santa Bárbara
d’Oeste, contra o tráfico de drogas. Durante a
operação, foram cumpridos mandados de busca
domiciliar. Um homem de 34 anos e uma mulher
de 26 foram presos em um imóvel no Jardim São
Roque, em Americana, pelos crimes de tráfico e
associação para o tráfico. Com eles os policiais
civis apreenderam 3,4 kg de cocaína, uma pistola
Taurus calibre 380 com 19 munições intactas,
além de cerca de R$ 3 mil em dinheiro, quatro
balanças digitais e material para embalo das
drogas. Em outra ocorrência, no final da tarde de
terça (22), policiais militares apreenderam 2,4 kg
de maconha, além de porções de crack e cocaína,
em um apartamento no Parque Residencial do
Lago, em Santa Bárbara. Ninguém foi preso.
Divulgação

SERÁ QUE VAI? | Obra foi iniciada e prazo de conclusão é de 120 dias, diz a prefeitura

A construtora responsável pela execução é a
Edificações
Eireli-EPP,
vencedora do processo
licitatório.
A reforma prevê o reforço na fundação, conserto
de trincas, revisão do telhado, substituição de algumas esquadrias, substituição de parte do piso
e pintura geral, interna e
externa.
Em outubro de 2019 o

prédio da unidade começou a apresentar rachaduras e, após avaliação da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a Secretaria de Saúde optou por
suspender o atendimento
naquele local, já que as
fissuras representavam
um comprometimento
estrutural, segundo a prefeitura.
O atendimento à população do bairro vem sen-

do realizado na UBS do
bairro Jardim São Paulo,
desde então.
“A mudança no atendimento foi necessária,
mas agora, com as obras
em andamento, a expectativa é de que em breve a
população do Jardim Ipiranga poderá novamente
usufruir da sua própria
unidade de saúde”, declarou o secretário de Saúde,
Danilo Carvalho Oliveira.

SAÚDE

PLANO DIRETOR

Sumaré abre mais uma
farmácia municipal

Unicamp divulga
seminário sobre RMC

A rede nunicipal de
Saúde de Sumaré passou
a contar nesta semana
com uma nova farmácia para dispensação de
medicamentos (exceto
remédios controlados).
A farmácia municipal
passou a funcionar na
USF (Unidade de Saúde da Família) Jardim do
Trevo, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.
Com mais essa unidade,
a cidade tem agora 16
farmácias municipais.
As farmácias estão instaladas junto às unidades
de saúde e são responsáveis pela distribuição
gratuita de medicamentos e insumos farmacêuticos aos usuários do SUS
(Sistema Único de Saúde). Geridas pela Prefeitura de Sumaré, por meio
da Secretaria Municipal
de Saúde, as farmácias
municipais atendem cerca de dois mil pacientes
por dia, totalizando mais
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de 40 mil atendimentos
mensais, segundo a prefeitura.
As unidades contam
com farmacêutico e
equipe
especializada
para o atendimento.
Ao procurar uma farmácia, o paciente precisa
estar com receita médica, documento de identidade e cartão saúde de
Sumaré (que pode ser
feito na UBS mais próxima de casa e dá acesso a
outros serviços de Saúde
da rede).
“O processo da assistência farmacêutica na
Atenção Básica tem início com o acolhimento
do paciente. Essa é uma
etapa muito importante porque nos permite
conhecer as necessidades daquela pessoa que
procura pelo serviço e
prestar sempre o melhor
atendimento”, disse o secretário de Saúde, Rafael
Virginelli.
| DA REDAÇÃO

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), por meio do NEPO
(Núcleo de Estudos de
População “Elza Berquó”),
promove na próxima terça-feira (29), a partir das
10h, o seminário online
“Perspectivas para a RMC”
visando a apresentação do
PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) da Região Metropolitana de Campinas.
O evento, que é aberto à
população, terá transmissão ao vivo pelo Youtube
(www.nepo.unicampbr/
aovivo) e as inscrições
gratuitas podem ser feitas
através do endereço www.
nepo.unicamp.br/pdui/incricoes.
O seminário, que tem
apoio da Agemcamp
(Agência Metropolitana de
Campinas), será dividido
em três etapas.
A primeira delas, com o
uso da palavra pelas autoridades, entre elas o reitor

da Unicamp, professor
José Meirelles, o secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi,
o prefeito de Jaguariúna e
presidente do Conselho de
Desenvolvimento da RMC,
Gustavo Reis, e o diretor-executivo da Agemcamp,
Bill Souza, além da coordenadora do NEPO, Maísa
Faleiros da Cunha, e o promotor de Justiça, Rodrigo
Sanches Garcia, do GAEMA (Grupo de Atuação Regionalizada de Defesa do
Meio Ambiente).
O Estatuto da Metrópole determina que todas
as regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas
desenvolvam, até 31 de
dezembro deste ano, seus
Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado. Os
municípios que integram
essas regiões metropolitana deverão compatibilizar
seus Planos Diretores Municipais às novas regras.
| DA REDAÇÃO

AMERICANA | 3,4 kg e cocaína e arma apreendidos

Nova Odessa tem Feira do
Artesanato neste sábado
A tradicional Feira de Artesanato de Nova Odessa
será realizada neste sábado (26), na Praça Central
José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho, das
9h às 14h, com entrada gratuita. Além dos
artesanatos que são o destaque do evento, nesta
edição especial de temática de “festa junina”, o
público encontrará também comidas, bebidas e
decoração típicas desta época do ano. A Feira de
Artesanato é uma opção de compras e lazer para
toda a família. No local, os visitantes poderão
apreciar e adquirir trabalhos manuais em crochê,
tricô e bordado, peças decorativas e vários outros
itens exclusivos confeccionados pelos expositores,
que são artesãos do município. A Feira do
Artesanato acontece sempre no segundo e quarto
sábados do mês. Esta é a quarta edição do ano. As
duas primeiras ocorreram em maio, tendo como
tema o aniversário da cidade que foi celebrado no
mesmo mês.

Sumaré tem mais de 30% da
população com primeira dose
A Prefeitura de Sumaré anunciou nesta quartafeira (23) que a cidade tem mais de 30% da
população, estimada em 286 mil habitantes
segundo o IBGE, imunizada com a primeira dose
da vacina contra o coronavírus. Do total de 111.561
doses aplicadas até o momento na população
definida pelo Plano Estadual de Imunização,
86.516 pessoas receberam a primeira dose e 25.045
completaram o esquema vacinal e estão com as
duas doses em dia. A Campanha de Vacinação
segue normalmente no município – tanto para a
aplicação da primeira quanto da segunda dose.
Nesta quarta (23), a população sem comorbidades
a partir de 43 anos começou a ser vacinada.
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CPI da Covid vê gravidade
em caso Covaxin, cita
Bolsonaro e aciona PF

Marcos Corrêa/ Presidência da República

Denúncia de servidor diz que presidente foi alertado
sobre suspeita de irregularidade na compra de vacina
JULIA CHAIB
FOLHAPRESS

Presidente da CPI da
Covid, o senador Omar
Aziz (PSD-AM), afirmou
nesta quarta-feira (23)
que as informações de
pressão para a liberação
da importação da vacina
Covaxin e a possibilidade
de que o presidente Jair
Bolsonaro tenha tido conhecimento da situação
talvez sejam a denúncia
mais grave recebida até
aqui pela comissão.
Aziz também disse que
é “preocupante”, caso o
chefe do Executivo tenha
tomado conhecimento
da denúncia mas não pedido a abertura de uma
investigação. O presidente da CPI disse que questionou à Polícia Federal
se a corporação abriu ou
não uma apuração sobre
isso. O caso em torno
das suspeita da compra
da Covaxin pelo governo
Bolsonaro foi revelado
pela Folha de S.Paulo na
sexta-feira passada (18),
com a divulgação do teor
do depoimento do servidor Luís Ricardo Miranda, do Ministério da
Saúde.
Ele disse em oitiva no
Ministério Público Federal que recebeu uma
pressão “atípica” para
agilizar a liberação da
vacina indiana, desenvolvida pelo laboratório
Bharat Biotech. Miranda também afirmou que
seus superiores também
pediram para que ele

obtivesse a “exceção da
exceção” junto à Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a
liberação da imunização.
A Covaxin entrou no
radar da CPI da Covid,
que suspeita de favorecimento do governo federal ao imunizante. A
vacina é a mais cara de
todas as adquiridas pelo
Brasil, ao custo de R$
80 a dose. Os senadores
também apontam que o
contrato de R$ 1,6 bilhão
foi fechado em tempo recorde, principalmente se
comparado com a lentidão na negociação com
a Pfizer e com o Instituto
Butantan.
Em entrevista, o irmão
do servidor da Saúde, o
deputado federal Luís
Miranda (DEM-DF), afirmou que Bolsonaro foi
alertado por eles e recebeu documentos sobre
suspeitas na compra da
Covaxin.
Omar Aziz afirmou que
a comissão precisa tomar
muito cuidado durante
a apuração. Ele disse ter
ouvido uma “versão” do
tema por via do deputado Luís Miranda e que a
comissão agora vai aos
fatos. No entanto, disse
que a situação representa
talvez a informação mais
impactante que a comissão já teve contato desde
o início das atividades.
“Temos que ter muito
cuidado porque talvez tenha sido a denúncia mais
grave que a CPI recebeu.
Por isso que eu preciso

ter muita cautela, muita
paciência e não passar
a carroça na frente dos
bois”, afirmou.
O presidente da CPI
também afirmou que a
comissão pretende apurar a fala do deputado
Luís Miranda segundo
a qual pode ter havido
pagamentos de propina
nas negociações do contrato para a compra da
Covaxin, negociado pelo
Ministério com uma empresa intermediária, a
brasileira Precisa Medicamentos.
FAVORECIMENTO
A comissão já investiga um possível favorecimento à empresa.
“Se tudo aquilo que ele
[deputado Luis Miranda]
disse for verdade ou parte for verdade, são gravíssimas as acusações,
inclusive sobre a questão
do pixuleco. O Pazuello,
no dia que estava saindo,
ele fala por que foi demitido. Ele disse que ele foi
demitido, que o Pazuello
foi demitido porque não
aceitava corrupção”, disse o senador.
Aziz também disse que
solicitou ao delegado
da Polícia Federal cedido para a comissão que
peça aos diretores da
corporação informações
sobre eventual abertura
de inquérito para apurar as denúncias que
teriam sido levadas ao
presidente. “Eu pedi uma
informação do diretor-geral da Polícia Federal

CORONAVÍRUS

VACINA INDIANA | Jair Bolsonaro teria sido avisado sobre pressão por contrato

Presidente pede à PF investigação de acusadores
O presidente Jair Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar o
deputado Luis Miranda
(DEM-DF) e o irmão
dele, Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, por
declarações de ambos
sobre supostas irregularidades no contrato
de compra da vacina indiana Covaxin.
O pedido de investigação foi anunciado
nesta quarta-feira (23)
pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzony. “O
presidente determinou
que a Polícia Federal
abra uma investigação
se houve o pedido para
investigar a compra da
Covaxin. Se o presidente
ligou para o diretor-geral
da Polícia Federal e disse:
‘Ó, tem uma denúncia
aqui feita pelo deputado
Luís Miranda e pelo irmão dele e a gente quer
saber se realmente tocaram essa investigação’.”
“É uma coisa natural.
O presidente, se foi comunicado e tomou providência, ótimo. Se não

sobre as declarações do
deputado Luis Miranda,
sobre as atividadades
do seu irmão, servidor
público do Ministério
da Saúde, e sobre todas essas circustâncias
expostas”, disse Lorenzoni. O ministro disse
que o governo pedirá
um processo disciplinar
contra o servidor, além
de apurações sobre denunciação caluniosa,
fraude processual e prevaricação.
Lorenzoni não citou
pedido de investigação
sobre possíveis irregularidades no contrato.
Luis Miranda disse
que o governo faz uma
tomou providências, é
preocupante”, completou o presidente da CPI
do Senado.
O servidor Luís Ricardo
Miranda e seu irmão, o
deputado Luís Miranda,
vão prestar depoimento na CPI na tarde desta
sexta-feira (25). Os requerimentos de convite
foram aprovados em sessão nesta quarta-feira.
Na mesma sessão, os
senadores também apro-

tentativa desesperada
de calar testemunhas
ao acionar a Polícia Federal para investigar ele
e seu irmão, por declarações sobre possíveis
irregularidades na compra da vacina indiana
Covaxin.
Para o parlamentar, o
anúncio feito pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência sobre
o pedido de apuração
ainda mostra que o presidente Jair Bolsonaro
“não fez nada” após ser
alertado. “A fala dá a entender que o presidente
não fez nada. Nem avisou a PF [sobre os alertas]”, disse.
| FP
varam a convocação do
tenente-coronel
Alex
Lial Marinho, ex-coordenador de Logística de
Insumos
Estratégicos
em Saúde e homem de
confiança do ex-ministro
Eduardo Pazuello.
No depoimento ao
Ministério Público Federal, divulgado o servidor
apontou que Lial Marinho era um dos focos de
pressão para liberar a importação da Covaxin.

AJUDA

Nove capitais suspendem vacinação
EUA vão enviar ao Brasil 3 milhões
contra a Covid; SP retoma com mais doses de doses da vacina da Janssen
Nove capitais estavam
com a aplicação da primeira dose da vacina
contra a Covid-19 suspensas ou reservadas
apenas para alguns grupos nesta quarta-feira
(23) e à espera de novas
doses.
Em Aracaju, João Pessoa, Campo Grande e

Salvador, a falta de imunizantes levou à suspensão total desta fase.
Já capitais como Porto
Alegre,
Florianópolis,
Curitiba, Cuiabá e Rio
Branco restringiram a
grupos seletos devido ao
estoque reduzido.
Porto Alegre registrou
falta de vacinas para a

primeira dose ainda na
terça à tarde em alguns
dos principais postos de
vacinação.
Com mais doses recebidas, São Paulo retomou a vacinação nesta
quarta. As doses são suficientes para vacinar o
público da capital de 47
a 49 anos.
| FOLHAPRESS

O governo americano
vai enviar diretamente
ao Brasil 3 milhões de
doses de vacina contra
Covid-19 da Janssen, de
aplicação única e, portanto, capaz de imunizar
3 milhões de pessoas.
Os imunizantes serão
despachados na quinta-feira (24), saindo da

Flórida, e chegarão ao
Aeroporto de Viracopos,
em Campinas (SP), ainda nesta semana. Esse
é o maior número de
vacinas mandadas pelos Estados Unidos para
qualquer país até agora
de forma direta - ou seja,
fora do escopo do Covax, iniciativa vinculada

à Organização Mundial
da Saúde para a distribuição de imunizantes
a nações em desenvolvimento.
A informação foi confirmada por Kevin Munoz, secretário-assistente de imprensa da Casa
Branca, nas redes sociais.
| FOLHAPRESS
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JUDICIÁRIO

STF mantém decisão que declara
Moro parcial no caso do tríplex
Com isso, medidas do ex-juiz são anuladas e processo volta à estaca zero
Arquivo / TodoDia Imagem

MATHEUS TEIXEIRA
FOLHAPRESS

O STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou
nesta quarta-feira (23)
em placar de 7 a 4 a decisão da Segunda Turma da
corte de declarar a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro na condução
do processo do tríplex de
Guarujá (SP), que levou o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) à prisão por 580 dias.
Com isso, todas as medidas tomadas pelo ex-magistrado nesse caso
serão anuladas e o processo terá que ser retomado da estaca zero na
Justiça Federal de Brasília, para onde o processo
foi transferido em abril.
O tribunal já tinha
maioria nesse sentido,
mas ainda faltavam os
votos do ministro Marco
Aurélio, que havia pedido
vista (mais tempo para
analisar o caso), e do presidente, Luiz Fux. Ambos
votaram para anular a
decisão da turma, mas
outros sete ministros já
haviam se posicionado
de maneira oposta.
Os ministros Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia,
Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques, Alexandre
de Moraes e Rosa Weber
afirmaram que o plenário não poderia revogar
a decisão da Segunda

GIRO

Luís Barroso nega pedido de Bolsonaro
contra medidas de estados para Covid
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)
Luís Roberto Barroso indeferiu nesta quarta (23)
o pedido do presidente Jair Bolsonaro contra as
medidas de isolamento adotadas pelos estados
do Paraná, de Pernambuco e do Rio Grande
do Norte para conter o avanço da Covid-19.
Representado pela Advocacia-Geral da União,
Bolsonaro afirmava que as medidas violavam os
“princípios democrático, do Estado de Direito, da
legalidade e da proporcionalidade, bem como por
afronta aos direitos fundamentais ao trabalho, à
livre iniciativa e à subsistência”.Barroso afirmou
na decisão que as medidas estão de acordo com
reiterada jurisprudência do STF, segundo a qual
a União, os estados e os municípios possuem
competência para a defesa da saúde.
Arquivo / TodoDia Imagem

NÃO VALEU | O ex-juiz Sergio Moro nega que tenha havido restrição à defesa de Lula

Turma. Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto
Barroso, Marco Aurélio
e Fux ficaram vencidos.
Eles defenderam que,
como o tribunal reconheceu a incompetência territorial da Justiça
Federal no Paraná para
atuar nos processos de
Lula, o que levou à anulação de suas condenações, a atuação de Moro
nesses casos não teria
como ser analisada.
Nas redes sociais, Moro
elogiou os votos dos quatro ministros e disse que
a posição deles corresponde “aos fatos ocorridos e ao direito”. “Nunca

houve qualquer restrição
à defesa de Lula, cuja culpa foi reconhecida por
dez juízes”, escreveu.
O julgamento foi interrompido no fim de abril
em meio a um bate-boca entre Gilmar, crítico
da Lava Jato, e Barroso,
que votou para anular
as condenações de Lula,
mas contra manter a declaração da parcialidade
de Moro.
Nesta
quarta-feira,
Marco Aurélio deu um
voto enfático em defesa do ex-juiz e disse que
Lula “foi ressuscitado politicamente” pelo Supremo Tribunal.

Fux foi na mesma linha
e afirmou que a decisão
da Segunda Turma foi
baseada em “prova ilícita”, em referência aos
diálogos hackeados de
integrantes da Lava Jato,
que ficaram conhecidos
como Vaza Jato.
“Municiou esse argumento uma prova absolutamente ilícita. Uma
prova roubada que foi
depois lavada. É como lavagem de dinheiro: prova roubada ilicitamente
e introduzida depois de
forma ilícita mediante lavagem da prova para que
se pudesse arguir o sigilo
da fonte”, disse.

RACIONAMENTO À VISTA

Guedes fala em novas bandeiras de energia
O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou
nesta quarta-feira (23)
que a aplicação de novas
bandeiras tarifárias, que
elevam o custo da conta
de energia elétrica, tem o
objetivo de evitar um racionamento no país.
Guedes disse que “estamos vindo com bandeiras novas”, mas não
detalhou se estava se referindo a eventual criação de mais um patamar
de bandeira tarifária em
nível mais elevado do
que os existentes hoje.
Em reunião com representantes da Fiesp (Federação das Indústrias
de São Paulo), o ministro
afirmou que a situação
hídrica gerou um choque
na inflação.
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“Nossa inflação deu
um salto, indo a 8% em
12 meses, exatamente
por causa de comida e
energia. Energia, porque
agora estamos vindo com
bandeiras novas para
evitar o racionamento lá
na frente, está havendo
uma racionalização no
uso agora, e isso é um
choque. Vai haver um
choque na energia e um
choque de alimentos”,
afirmou.
De acordo com o ministro, a entrada em vigor da autonomia formal
do Banco Central é uma
maneira de evitar que esses choques temporários
sejam transformados em
aumento
permanente
de preços. Segundo assessores do Ministério

de Minas e Energia, porém, não está em cogitação criar um terceiro
nível para a bandeira
vermelha, que poderia
ser acionado em casos de
riscos hidrológicos como
o atual. O que será feito, dizem, é uma revisão
pela Aneel das tarifas das
bandeiras existentes.
REAJUSTE
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.
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.
Na bandeira verde não
há adicional para cada
quilowatt-hora consumido. Na amarela, esse
extra é R$ 1,34 para cara
100 kWh (quilowatt-hora). Na bandeira vermelha, há dois patamares
-R$ 4,16 (nível 1) e R$
6,24 (nível 2). | FOLHAPRESS

DECISÃO | O ministro do STF Luís Roberto Barroso

TCE aprova contas de Doria com ressalva e
cobra transparência em gasto com vacina
O TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São
Paulo votou nesta quarta-feira (23) pela aprovação
com ressalvas das contas do governador João
Doria (PSDB) referentes ao ano de 2020. O
tribunal sinalizou ao estado que faça ajustes para
evitar a explosão de gastos com pessoal e sobre o
rombo na Previdência nos próximos anos. Esses
dois pontos são considerados internamente no
TCE como “bombas-relógio” para as finanças do
Governo de São Paulo. Além disso, foi cobrada à
gestão Doria transparência nos gastos do Instituto
Butantan com a Coronavac, vacina de combate
à Covid. O relatório do TCE foi elaborado pelo
conselheiro Dimas Ramalho, com base no corpo
técnico do órgão, e seu voto acabou aprovado por
unanimidade. O detalhamento das despesas para
importação de 6 milhões de doses da CoronaVac
foi um dos pontos questionados.

Sob protestos, Câmara dá aval a projeto
que muda demarcação de terras indígenas
Um dia após a PM dispersar manifestação de
indígenas em confronto que deixou vários feridos,
a principal comissão da Câmara dos Deputados
aprovou o texto principal do projeto que muda
as regras para demarcação de terras indígenas,
contestado pela oposição e por líderes indígenas.
O texto principal do projeto foi aprovado por
40 votos a 21 em uma sessão que durou mais
de sete horas. Os membros da CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça) ainda precisam
avaliar propostas de modificação ao parecer
do deputado Arthur Maia (DEM-BA). Para ser
apreciado pelo plenário da Câmara, precisa ter a
urgência aprovada pelos deputados.
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Alvo no STF, Ricardo Salles pede demissão
Ministro do Meio Ambiente deixa governo Bolsonaro em meio a suspeitas de favorecimento a madeireiras
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão nesta
quarta-feira (23) ao presidente Jair Bolsonaro. Salles é alvo de inquérito no
STF (Supremo Tribunal
Federal) por operação da
Polícia Federal que mira
suposto favorecimento
a empresários do setor
de madeiras por meio da
modificação de regras
com o objetivo de regularizar cargas apreendidas
no exterior. A demissão
de Salles foi anunciada
no mesmo dia em que as
investigações de compras
suspeitas da vacina Covaxin chegaram ao nome
de Bolsonaro na CPI da
Covid. O caso elevou a
temperatura política no
Planalto.
Joaquim Pereira Leite,
secretário da Amazônia
e Serviços Ambientais,
foi nomeado como novo
ministro. As mudanças
foram publicadas no Diário Oficial da União na
tarde desta quarta. Leite

é próximo a Salles, e no
governo Bolsonaro também ocupou a diretoria
do Departamento Florestal da pasta. O currículo
do novo ministro inclui
ainda passagem por empresas de consultoria e
do ramo farmoquímico, além de um período
como conselheiro da Sociedade Rural Brasileira.
Salles deixa a Esplanada em meio a uma investigação da PF sobre um
esquema de contrabando
de madeira e criticado por
ambientalistas pelo avanço do desmatamento na
Amazônia. A corporação
apura suspeitas de crimes
de corrupção, advocacia
administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido
praticados por agentes
públicos e empresários
do ramo madeireiro.
Salles também é alvo de
um inquérito que investiga sua suposta atuação
para atrapalhar a apuração da maior apreensão
de madeira do Brasil, feita
na Operação Handroanthus.Desde a deflagração

da operação da PF, Salles submergiu. A maior
parte da agenda oficial
do ministro passou a ser
composta por despachos
internos ou por dias sem
compromissos oficiais.
Na terça (22), em evento
de lançamento do Plano
Safra no Palácio do Planalto, Salles compareceu
e foi elogiado por Bolsonaro. “Você faz parte dessa história, Ricardo Salles,
desse casamento da agricultura com o meio ambiente, foi um casamento
quase perfeito. Parabéns,
Ricardo Salles, não é fácil
ocupar o seu ministério.
Por vezes, a herança fica
apenas uma penca de
processos”, afirmou o presidente na ocasião.
Nesta quarta, após publicação de sua exoneração, Salles fez um pronunciamento à imprensa.
Não houve possibilidade
de perguntas por parte da
imprensa. “Entendo que
o Brasil, ao longo deste
ano e no ano que vem,
na inserção internacional e também na agenda
nacional, precisa ter uma

Marcelo Camargo / Agência Brasil

‘Avisei que não ia
passar boiada’,
diz delegado

FORA | Salles teria facilitado o contrabando de madeira

união muito forte de interesses e de anseios e
de esforços. E para que
isso se faça da maneira
mais serena possível, eu
apresentei ao senhor presidente o meu pedido de
exoneração, que foi atendido”, disse o ministro.
Segundo um auxiliar

de Salles, o ministro procurou o presidente e apenas disse que achava que
agora era o momento de
deixar o cargo, o que foi
aceito por Bolsonaro.
O agora ex-ministro
afirmou ter procurado colocar em prática as orientações de Bolsonaro.

Alexandre Saraiva,
delegado da Polícia
Federal que denunciou Ricardo Salles,
comemorou a saída
do ministro. “Eu avisei que não ia passar
boiada”, disse Saraiva
nas redes sociais. E
concluiu: “E eu continuo delegado de Polícia Federal”.
A primeira frase faz
referência a entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo
em abril na qual Saraiva disse que na PF
não passaria boiada
- expressão utilizada
por Salles em reunião
ministerial em 2020.
Ele denunciou Salles por “causar obstáculos à investigação
de crimes ambientais, entre outros. | FP
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CONCURSO FOTOGRÁFICO

O foco está na cultura local

e na questão ambiental
Jessica Lane/Divulgação

DA REDAÇÃO
PIRACICABA

Estão abertas, até o
dia 5 de julho de 2021, as
inscrições para o Concurso Fotográfico “Conectando Paisagens e
Pessoas”, realizado pelo
projeto “Corredor Caipira”. O concurso tem
como objetivo, a partir
da fotografia, evidenciar a questão ambiental e a conservação da
flora e da fauna, além de
incentivar uma transformação socioambiental que traga à tona o
papel e a importância
da cultura caipira como
mobilizadora de envolvimento e união de toda
a comunidade.
O projeto “Corredor
Caipira:
Conectando
Paisagens e Pessoas” é
realizado pelo Núcleo
de Apoio à Cultura e
Extensão Universitária
em Educação e Conservação Ambiental (Nace-Pteca) e pela Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz (Fealq),
da Escola Superior de
Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP),

Iniciativa busca promover o
modo de vida caipira como
mobilizadora de envolvimento
e união de toda a comunidade

SINTONIA | A relação entre o homem e a natureza é um dos temas

com patrocínio da Petrobras.
O concurso é aberto a
fotógrafos(as) profissionais ou amadores(as).
As fotografias enviadas
ao concurso e selecionadas pela organização
poderão compor um
calendário temático e
podem ser utilizadas no
site, nas redes sociais
e em outras formas de
divulgação do projeto
“Corredor Caipira”.
As fotografias enviadas devem valorizar a
agrobiodiversidade pre-

sente na região de Piracicaba (SP), de forma a
trazer à tona a conexão
entre paisagens e pessoas dessa região do
estado de São Paulo inserida nos biomas mata
atlântica de interior e
cerrado paulista.
Assim, as fotografias
participantes do concurso, obrigatoriamente, devem se enquadrar
nos seguintes subtemas:
Agroecologia; Relações
entre cultura e meio ambiente; Relações entre o
ser humano e a natureza;

Rafael Bitencourt/Divulgação

BIODIVERSIDADE | Exuberância da flora e fauna nativa regional

e Biodiversidade nativa
regional (flora e fauna).
PREMIAÇÃO
Serão premiados os
20 primeiros colocados,
que receberão um kit
personalizado do projeto, que inclui 1 certificado, 1 camiseta, 1
ecobag, 1 chapéu tipo
australiano, 1 caneta de
bambu,1 bloco de notas ecológico e 1 caneca
acrílica.
Definido por um júri
técnico, escolhido pela
organização do pro-

jeto, o(a) vencedor(a)
(1º lugar) receberá um
passeio de Balão, com
acompanhante, de 1
hora de duração, na região de Piracicaba.
Haverá, ainda, o prêmio Júri Popular, em
que o(a) vencedor(a)
(1º lugar) será escolhido por meio de voto popular, nas redes sociais
do projeto “Corredor
Caipira”, e receberá um
passeio de Balão, com
acompanhante, de 1
hora de duração na região de Piracicaba.

A inscrição é gratuita e acontece exclusivamente pelo e-mail
contato@corredorcaipira.com.br. No ato da
inscrição, o(a) participante deve, necessariamente, anexar junto
com as fotos, a ficha de
inscrição devidamente preenchida. O edital
com todas as informações sobre o concurso,
assim como a ficha de
inscrição estão disponíveis no site do projeto:
www.corredorcaipira.
com.br/concurso

‘DOUTOR GAMA’

INFANTOJUVENIL

‘Caçadores de almas’ quer ser Biografia do abolicionista
Luiz Gama chega ao cinema
um Harry Potter à brasileira
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Fã declarada de Harry Potter, a escritora Ana
Beatriz Brandão, 21 anos,
conhecida do público por
“O Garoto do Cachecol
Vermelho”, faz agora sua
incursão na literatura de
fantasia com um livro
que lembra muito a saga
de estrondoso sucesso de
J.K. Rowling.
Se no livro da contemporânea britânica o bruxinho se vê em guerra
com as forças do mal que
querem dominar o planeta, o enredo de “Caçadores de Almas” traz a protagonista lutando contra
seres que, como o próprio
título diz, querem se apoderar até a última gota do
espírito de suas vítimas.
Assim como Harry Potter é o herói escolhido
pelo mundo da magia
para tentar conter as forças ocultas de Lorde Vol-

Reprodução Facebook

VALORES | Lealdade

demort, na versão nacional temos uma heroína
mulher também muito
jovem predestinada a
conter demônios, após
perder a família para os
seres inimigos.
“Fazer sucesso com
um livro de fantasia seria uma realização muito grande para mim, já
que pretendo continuar
como escritora desse gênero no futuro. Quanto
aos leitores, fico muito
feliz de ver muitos dos

que me conheceram com
‘O Garoto do Cachecol
Vermelho’ [lançado em
2016, pela Record] decidindo ler o ‘Caçadores de
Almas’ por terem gostado
da minha escrita”, conta ela. “É uma honra ver
eles me acompanhando
a cada passo e gostando
do livro mesmo que seja
completamente diferente
do outro”, completa.
Diferentemente
da
saga do bruxinho, em que
a narrativa começa com
o herói órfão e mal compreendido morando na
casa dos tios, “Caçadores
de Almas” traz uma mocinha que todos queriam
ser: a primeira da turma,
prestes a conseguir uma
bolsa na faculdade e com
um namorado e uma melhor amiga que a adoram.
Seu mundo, porém, não
demora a ruir e a exigir
dela valores como coragem e lealdade aos novos
amigos.

Reprodução Facebook

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Em 21 de junho de 1830
nascia Luiz Gama, advogado considerado herói
nacional por seu ativismo
abolicionista no século 19.
Agora, o também jornalista e escritor ganha homenagem em filme dirigido por Jeferson De (“M8:
Quando a Morte Socorre
a Vida”, “Correndo Atrás”,
“Bróder”).
“Doutor Gama” chega
aos cinemas no dia 29 de
julho e busca evidenciar
a história deste grande
nome para um Brasil que
ainda tenta apagar os fatos
de seu passado.
Filho de uma africana
liberta (Isabél Zuaa) e de
um descendente português, Luiz Gama (César
Mello) foi vendido aos
10 anos de idade por seu
pai, para mercadores de
homens escravizados e
mandado para São Paulo.
Na cidade, ele consegue a

RESGATE | Importância de sua figura na história do país

alforria ainda adolescente
e aprende a ler de forma
autodidata.
Ao longo de sua vida,
Luiz alforriou, por vias
judiciais, centenas de vítimas da escravidão. Ele
fazia uso das leis com conhecimento e precisão por
meio de um documento
que autorizava a prática
do direito, dada pelo Poder
Judiciário do Império. Sua
missão era libertar e ga-

rantir o direito de pessoas
em condições de escravidão, e exigir que as leis
existentes no país fossem
aplicadas.
Com roteiro de Luiz Antonio e produção executiva de Joelma Gonzaga,
“Doutor Gama” mostra a
importância da figura de
Luiz Gama na construção
da história de uma nação
e as dificuldades que precisou enfrentar.

CULTURA

Horóscopo
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Tudo que você conquistou até aqui tem certo
valor, porém, o maior
valor reside no que ainda está para ser
conquistado. Tenha isso em mente
para não se acomodar nas memórias,
porque um dias essas decaem e
desaparecem.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Ainda que tudo esteja
sendo mais difícil que de
costume, você não deve
tirar conclusões precipitadas a respeito do seu futuro por isso. Este é um
momento peculiar da história humana,
todos somos afetados por isso.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Sempre haverá um amanhã preocupante, mas
também uma perspectiva que alivie a
angústia. Sempre se apresenta uma
escolha sobre a mesa da consciência,
tratar o futuro com ansiedade ou se
despreocupar totalmente.

TOURO | 21/4 a 20/5
Continue estudando,
nunca pare de investigar
novos horizontes,
porque o mundo está em mutação e
as coisas não param de acontecer.
Estacionar em seu conhecimento
seria, por isso, um atraso de vida. Não
permita.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Procure se aproximar
às pessoas com que
você possa desenvolver
atividades em conjunto, com todas
lutando a favor de um mesmo objetivo. De início, isso pode parecer muito
difícil, mas com o tempo se tornará
agradável.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Confiança é a moeda
mais rara entre as
pessoas, que se olham mutuamente
como estranhas a maior parte do tempo. Porém, que tipo de relacionamento
poderia ser construído assim? Para
que a convivência, então?

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
As potencialidades que
não são desenvolvidas
e expressas da melhor
maneira possível, são recursos
que se desvalorizam ao longo do
tempo. Por menores que sejam seus
recursos, faça uso desses, aprimore o
desempenho.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Tudo que você experimentou é importante,
porém, mais importante
ainda é o que você tem ainda para
experimentar. Se lance ao futuro com
atrevimento, evite se acomodar na
dimensão que você já conquistou.
Em frente.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Entre o que você precisa
fazer e o que você gostaria de fazer não precisa haver um abismo intransponível,
mas se por desventura houver, então
chegou a hora de começar a construir
as pontes que o transponham. Só isso.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Discórdias sempre
acontecerão, mas essas
hão de servir como
base para a construção e aprimoramento dos relacionamentos, que não
chegam prontos à vida de ninguém.
Relacionamento é uma perpétua obra
em andamento.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Compreender não é suficiente, é preciso desenvolver a comunicação mais simples
possível, para que qualquer pessoa
entenda o que você compreendeu.
Para isso, você precisa se colocar no
lugar do ouvinte.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Entre continuar andando
por entre o céu e a
terra tendo a si como
exclusiva companhia, com tudo sob
controle, e compartilhar seu caminho
com outrem, com o consequente
descontrole, o que você escolheria?
Sinceridade.

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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CULTURA
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‘Correndo por um
sonho’ vê superação
pelo ouro olímpico
Longa nacional acompanha cinco atletas mulheres
que precisam aprender como trabalhar em equipe
Divulgação

MARIANA ARRUDAS		
FOLHAPRESS

União, superação e
esperança são três palavras que definem a mensagem do filme “4x100
- Correndo Por um Sonho”, que estreia nesta
quinta-feira (24) nos cinemas brasileiros. O longa nacional acompanha
cinco atletas mulheres
que precisam aprender
a trabalhar em equipe
e superar seus próprios
desafios para conquistar
o ouro na corrida de revezamento 4x100 metros
rasos na Olimpíada de
Tóquio.
Ao longo da trama ficcional, que estreia apenas um mês antes dos
Jogos Olímpicos, é exibida a trajetória de Adriana
(Thalita Caruata) e Maria
Lúcia (Fernanda de Freitas), que após perderem
o pódio nos Jogos Olímpicos Rio 2016 tomaram
rumos distintos, enquanto Adriana treina em uma
quadra de terra e participa de algumas lutas de
MMA, Malú treina ainda
mais pesado para a próxima competição.
Tomás Portella, diretor do filme, conta que

TV Tudo
Ponto em comum

Em todos esses trabalhos
da Band, com vistas ao ano
que vem, um dado em particular chama atenção e acaba confirmando nota desta
coluna divulgada há algum
tempo.
Em todas essas projeções,
a programação da Igreja da
Graça, em se tratando do
horário nobre, não aparece
em nenhuma.

Comemoração

Com mais de 12 milhões de inscritos, o canal Parafernalha comemora neste mês o seu 10º aniversário.
Uma das atrações do seu elenco é a atriz Thais Belchior, que integrou o elenco da novela “Gênesis”.
Divulgação

Caso de exceção

Ontem, excepcionalmente, por causa da NBA, em sua
reta final, a Igreja da Graça
também concordou em ceder o seu horário na Band.
Mas voltará ao ar, normalmente, na noite de hoje.
UNIÃO | Filme também abre discussão sobre machismo

a ideia do projeto partiu
de Roberta Alonso, atriz
que dá vida à atleta Rita
no longa. “As meninas
tiveram liberdade total
para trabalharmos juntos o texto”, comenta ele
ao lembrar que o filme
também fala sobre o machismo que as mulheres
enfrentam.
“Essas discussões são
muito pertinentes à
época”, completa Cinthia Rosa, que interpreta Jaciara. Para a atriz,
levantar a bandeira do
feminismo no filme foi
importante para conscientizar sobre as dificuldades de ser mulher.
“A mulher não quer atu-

rar absolutamente mais
nada”, completa.
A preparação de elenco
e filme aconteceram em
2019, antes da pandemia.
Para Fernanda de Freitas, a mensagem que fica
“extrapola os Jogos Olímpicos, sem querer. Não
imaginávamos que estaríamos estreando em um
momento como esse”.
Roberta Alonso ressalta
que é importante estar
de coração aberto ao assistir ao filme. “Para que
a esperança e o espírito
de união possam entrar,
e que consigam, nesse
momento, ver quantas
coisas ainda o nosso país
tem de bom”, completa.

Então
é assim

Está tudo certo, mas nada
decidido. A mudança de
horário do “Rede TV News”,
das 19h30 para 21h30, já foi
aprovada.
Só falta resolver agora
quando isso vai acontecer.
Na verdade, será uma inversão com o “TV Fama”, que
também vai passar por novas reformas.

Mudança
radiofônica

Milton Neves, que tem
vários conjuntos de escritórios no mesmo prédio
da Jovem Pan, na avenida
Paulista, alugou algumas
das suas salas para o Grupo
Bandeirantes.
Para lá serão transferidas
as rádios Play e Nativa FM.

E agora?

Ninguém confirma nada,
mas tem quem jure, de pés
juntos, do interesse da CNN
Brasil em ficar com o canal
32 UHF, Ideal TV, aquele
mesmo que já esteve nos
planos da Jovem Pan.
Seria um meio de transmitir sua programação na
TV aberta.

Entrevista

Claudia Alencar, atriz,
70 anos, é a convidada de
Daniela Albuquerque no
“Sensacional”, nesta quinta,
22h30, na Rede TV!.
Ela relembra momentos
marcantes de sua vida pessoal e profissional, como a
relação violenta que tinha
com o pai e quando posou
nua para uma revista masculina nos anos 1980.

Thaís Belchior

Jornalismo

Rodrigo Mariz, que estava como chefe de redação,
deixou a Jovem Pan. Era o
número 2 do Jornalismo,
abaixo do Humberto Candil.
Mariz foi para um site especializado em Economia.
Já existe a busca de outro
alguém para o seu lugar.

Bate – Rebate
• No “TV Fama”, terça-feira, chamou atenção a
informação de um repórter:
Juliette Freire estava acompanhada de 12 seguranças...
• ... O que não faz esse
“BBB”.
• Os realities shows estão
buscando alternativas para
sair do lugar comum...
• ... Colocaram humor no
“Mestre do Sabor” e repicaram, agora, em “No Limite”,
com Rafael Infante...
• ... Rafael Portugal, do
“BBB”, fazendo escola.
• O “Sabor & Arte”, segundo a sua direção, vai trabalhar com 95% de conteúdo
produzido no Brasil.
• Mariana Ferreira, ex-Record e CNN, já está trabalhando na implementação
do novo canal de notícias da
Jovem Pan.
• A Globo está usando
também as redes sociais e
figuras conhecidas do seu
elenco, na chamadas da

reprise de “Pega Pega”, na
faixa das 19h.
• Grávida, a jornalista e
apresentadora Stella Gontijo criou um canal direcionado para as mamães de
primeira viagem...
• ... Patrícia Salvador,
ex-SBT, foi sua primeira entrevistada. Karyn Bravo e
Mariana Armentano serão
as próximas.
• O Viva apresenta nesta
quinta-feira, a partir das
18h, episódio inédito de “As
Crianças Que Amamos”
com a participação do ator
Sérgio Malheiros.
•
Excepcionalmente,
nesta quinta, tem futebol
do campeonato brasileiro
na Globo, depois da novela
“Império”.

C´est fini
Considerando que, na
Globo, “Salve-se Quem Puder”, terá seu último capítulo exibido em 16 de julho
e será substituída por uma
reprise. E “Nos Tempos do
Imperador”, às 18h, só chegará em agosto, “Gênesis”,
por algum momento, voltará a ser a única novela inédita no ar.
Isso em termos de produção local. Band e SBT trabalham com material de fora.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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GEROU PROTESTOS

Avelar é demitido após racismo
Diretoria do Corinthians anunciou que prepara rescisão do contrato após lateral ofender adversário em jogo online
Reprodução/Facebook/Danilo Avelar

FORA DO TIME | Danilo, que está sem jogar desde outubro, foi demitido pelo Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Corinthians divulgou
na noite desta quarta-feira (23) que vai rescindir o
contrato do lateral Danilo
Avelar, 32, após o jogador
fazer um comentário racista enquanto jogava um
game online. O vínculo do
atleta com o clube é válido
até dezembro de 2022.
Durante uma sessão de
Counter-Strike: Global Offensive, um jogo de tiro, na
noite de terça (22), Avelar
atacou um adversário em
uma postagem: “Fih [filho]
de rapariga preta”.
Após tomar conhecimento do ocorrido, o time
disse que iria apurar o
caso antes de tomar uma
medida. Horas depois, informou que irá romper o
contrato com o lateral.

“O Corinthians informa
que está em contato com
o atleta Danilo Avelar e
seus representantes a fim
de discutir e formalizar as
medidas cabíveis para o
encerramento do vínculo”,
diz o comunicado.
Em resposta às reações
nas redes sociais pedindo
o afastamento do atleta, a
diretoria disse “que repudia toda e qualquer manifestação de conotação
racista, coerentemente
com sua história de defesa da igualdade e da democracia.”
Em um texto publicado
nas redes sociais, Avelar
reconheceu o erro. “Gostaria de me desculpar com
todos, sem exceção, mas
sobretudo com a comunidade afrodescendente.
De coração aberto, estou
disposto a fazer desse erro

um aprendizado honesto
e integral”, escreveu.
O atleta disse que aprendeu com o ocorrido. Danilo Avelar foi contratado
pelo Corinthians em 2018,
por empréstimo, do Torino (ITA). Após ser campeão paulista como titular
no ano seguinte, ele teve
seus direitos econômicos
comprados pelo clube.
Em outubro de 2020, ele
rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. O
jogador ainda está em processo de recuperação. Ao
todo, ele fez 110 jogos pelo
time e marcou 12 gols.
O Corinthians defenderá um longo tabu contra o
Sport nesta quinta (24), às
19h, na Neo Química Arena. Desde 2007, ou seja,
há 14 anos, os corintianos
não perdem do time de
Pernambuco em casa.

VENCEU O PALMEIRAS

Bragantino assume a liderança
Invicto no Campeonato
Brasileiro, o Red Bull Bragantino fez nova vítima
nesta quarta-feira (23), em
duelo pela sexta rodada.
Desta vez, derrotou o Palmeiras por 3 a 1, no estádio
Nabi Abi Chedid, com três
gols de Ytalo.
Após vitórias fora de casa
sobre Corinthians (2 a 1) e
Flamengo (3 a 2), a equipe

comandada por Maurício
Barbieri ampliou o bom
momento em Bragança
Paulista e assumiu provisoriamente a liderança
da competição. Soma 14
pontos, dois a mais do que
o Athletico, que tem dois
jogos a menos e enfrenta o
Bahia nesta quinta (24).
Tivesse vencido, seria o
Palmeiras o primeiro co-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PG
14
12
11
10
10
10
9
9
8
7
5
5
5
5
4
3
3
3
1
0

J
6
4
6
6
5
5
4
6
5
5
5
5
5
5
5
4
5
6
5
3

V
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

GP
16
7
11
10
5
5
7
5
8
5
3
6
5
3
3
4
3
3
1
2

SG
7
6
5
2
3
2
3
1
3
0
-1
-2
-4
-5
-2
-1
-5
-5
-5
-3

• 6ª RODADA
Ontem (23/06)
19h - Atlético-GO 1 x 0 Fluminense
19h – São Paulo 2 x 2 Cuiabá
19h – Flamengo 2 x 1 Fortaleza
19h – Bragantino 3 x 1 Palmeiras

São Paulo e após a eliminação na terceira fase da
Copa do Brasil pelo CRB.
O Palmeiras voltou a ter
uma atuação limitada. As
principais jogadas saíram
dos pés de Gustavo Scarpa,
o jogador mais acionado e
único a demonstrar alguma criatividade no meio
de campo.
| FOLHAPRESS

SEM VENCER

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
Clubes
Bragantino
Athletico-PR
Fortaleza
Palmeiras
Atlético-GO
Atlético-MG
Flamengo
Fluminense
Bahia
Santos
Corinthians
Ceará
Internacional
Juventude
Sport
Cuiabá
Chapecoense
São Paulo
América-MG
Grêmio

locado ao fim da noite de
quarta. Estacionada nos
dez, a equipe de Abel Ferreira ficou para trás.
Mais do que a pontuação, alcançar a ponta da
tabela daria maior estabilidade ao Palmeiras. O técnico português tem sido
bastante cobrado desde
a perda do título do Campeonato Paulista para o

Hoje (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

São Paulo para na
trave e empata
O São Paulo ainda não
sabe o que é vencer no
Campeonato Brasileiro. O
time comandado por Hernán Crespo acertou a trave duas vezes nesta quarta-feira (23), no Morumbi,
mas ficou no empate por
2 a 2 com o Cuiabá, que
também segue sem vitórias na competição.
Os gols do time paulista
foram marcados por Benítez e Gabriel Sara. Já o
Cuiabá foi às redes com
Rafael Gava e Elton.
O resultado mantém o
time paulista na zona de
rebaixamento após seis
jogos. Com apenas três
pontos, a equipe pode terminar a rodada na última
colocação, caso Grêmio
e América-MG vençam
seus jogos. Com a mesma

pontuação que o São Paulo, mas com quatro gols a
menos sofridos, o Cuiabá
está provisoriamente na
16ª colocação.
O São Paulo volta a
campo no domingo (27),
em Fortaleza, quando enfrentará o Ceará às 20h30
(de Brasília). O Cuiabá
também jogará fora de
casa no mesmo dia e horário do time paulista.
O adversário dos mato-grossenses será o Sport.
A dupla de argentinos
se destacou diante do
Cuiabá. Rigoni foi escalado na vaga do machucado Luciano, enquanto
Benítez voltou ao time titular após se recuperar de
um estiramento na coxa
esquerda.
| FOLHAPRESS

Cesar Greco

DERROTA | Danilo (dir) disputa bola com Cleiton

NESTA QUINTA

Confiante, Santos
enfrenta o Grêmio
Após um triunfo irretocável no clássico com
o São Paulo no último
domingo (20), o Santos
quer engrenar no Brasileiro. Nesta quinta-feira
(24), pela sexta rodada
do Nacional, a equipe de
Fernando Diniz enfrenta
o Grêmio, às 21h30, em
Porto Alegre (RS).
Mais do que os três
pontos sobre o ex-time,
o técnico Fernando Diniz
ganhou um clima mais
leve após o clássico, como
há muito não se via na
Vila Belmiro. Isso se reflete no atacante Marinho,
que, após três partidas
sem balançar as redes rivais, chegou ao seu quinto gol na temporada e
reencontrou a confiança.

Recém-chegado
do
Corinthians, sob desconfiança, Camacho estreou
como titular e fez o lançamento na jogada do
primeiro gol, justamente
o de Marinho. Contra o
Grêmio, o volante deve
perder a posição para Alison, que estava suspenso
e volta.
Outra possível novidade no Santos é o veterano
Carlos Sánchez, relacionado pela primeira vez
depois de quase nove meses, após longa recuperação de cirurgia no joelho
esquerdo. O principal
desfalque será o goleiro John, que sofreu uma
entorse no joelho direito.
João Paulo é o substituto.
| FOLHAPRESS
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Eurocopa atrai mais
do que Copa América
Brasileiros buscam mais informações sobre o torneio europeu em site
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Mesmo com uma Copa
América
acontecendo
em solo brasileiro, a Eurocopa tem sido o torneio de seleções mais
buscado no Brasil. Nos
últimos sete dias, o campeonato europeu foi 9%

Eurocopa está na
frente nas pesquisas
do Google em quase
todos os estados
mais pesquisado no país
do que o sul-americano.
A Euro está na frente da Copa América nas
pesquisas no Google em
quase todos os estados
do país — as exceções
ficam por conta de Mato
Grosso, Goiás, Mato
Grosso do Sul, e Paraná.
Os dois primeiros são se-

Divulgação/FPF

des da Copa América.
Os números seguem
tendência
parecida
quando o assunto é jogadores. Nos últimos sete
dias, Cristiano Ronaldo
foi o jogador mais pesquisado no Google.

Goleada espanhola
Depois de dois amargos empates na Eurocopa, a Espanha desencantou, mostrou bom
futebol e selou hoje a
sua classificação para as
oitavas de final do torneio ao golear, por 5 a 0,
a Eslováquia no Grupo
E. Agora, os espanhóis
encaram a Croácia no
mata-mata - a partida
acontece na segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília).

Aos 29 min, Dubravka,
que até então tinha status de “herói” da partida
por defender o pênalti
de Morata, virou vilão ao
protagonizar uma trapalhada histórica.
Em uma saída de bola
errada da zaga eslovaca,
Sarabia finalizou forte
no travessão. A bola subiu e, na queda, o goleiro acabou “cortando” a
bola para dentro de seu
próprio gol. | FOLHAPRESS
Divulgação/RFEF

FESTA | Espanha vai pegar a Croácia no mata-mata

A Ponte Preta treinou na manhã desta quarta-feira
(23) e à tarde viajou para Pelotas (RS), onde nesta
sexta (26) enfrenta o Brasil. A Macaca ainda não
venceu pela Série B do Campeonato Brasileiro e a
quatro partidas não marca gol, ocupando o último
lugar, com 2 pontos. Na terça à noite (22), a equipe
empatou em 0 a 0 com o Operário, no Estádio
Moisés Lucarelli. O técnico Gilson Kleina declarou
ter consciência sobre a situação da equipe e
acreditar na virada. “Sabemos da situação em
que estamos, mas temos total condição e força
para sair dela, a gente consegue a vitória se
mantivermos o espírito e a entrega”, afirmou.

Daniel Paulista lamenta chances
perdidas, mas valoriza empate

9%

pênalti que anotou,
Cristiano Ronaldo chegou a 109 com a camisa
da equipe portuguesa
e igualou o recorde do
iraniano Ali Daei como
maior artilheiro de seleções do futebol mundial.
Aos 36 anos, o atacan-

Ponte treina e viaja para o RS
para enfrentar Brasil de Pelotas

KLEINA | Acredita na recuperação da Ponte Preta

CLASSIFICAÇÃO | CR7 fez os dois gols de Portugual

Cristiano Ronaldo faz 2 e iguala recorde
Atual campeão europeu, Portugal confirmou
nesta quarta-feira (23)
sua classificação às oitavas de final da Eurocopa
com o empate em 2 a 2
diante da França, em
Budapeste.
Com os dois gols de

GIRO POR AI

ÁlvaroJr/ PontePress

NEYMAR EM 3º
O atacante português
é seguido do dinamarquês Christian Erikssen,
que teve um mal súbito e
chegou a sofrer uma parada cardíaca dentro de
campo na semana passada, diante da Finlândia.
Neymar aparece na terceira colocação. Dos dez
atletas mais pesquisados,
apenas dois são brasileiros — além do camisa 10
da seleção, Gabigol está
na lista.

É A VANTAGEM
DO TORNEIO EUROPEU
NAS PESQUISAS
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te da Juventus (ITA) também é o goleador desta
edição da Euro, com cinco bolas na rede. Portugal agora enfrenta a Bélgica, no domingo (27).
Karim
Benzema,
que não marcava pela
França desde 2015, fez

os dois gols dos atuais
campeões do mundo
e classificou o time comandado por Didier
Deschamps às oitavas de
final. Líderes do Grupo F,
os franceses enfrentam a
Suíça.

Divulgação/Guarani

| FOLHAPRESS

Suécia
elimina a
Polônia

Alemanha
e Hungria
avançam

A Suécia venceu a
Polônia por 3 a 2, em
São Petersburgo, na
Rússia, e garantiu a
primeira posição no
Grupo E, com sete
pontos. O resultado
eliminou os poloneses. Forsberg (duas
vezes) e Claesson
fizeram os gols dos
suecos.
Lewandowski marcou os dois da Polônia
após perder chance
incrível. A seleção
sueca enfrentará nas
oitavas de final uma
das terceira colocadas
dos outros grupos.

Em um jogo marcado por protestos
pró LGBTQIA+ desde a entrada dos
times no campo, a
Alemanha empatou
com a Hungria por 2
a 2 na última partida da fase de grupos
da Eurocopa, na Allianz Arena, em Munique.
A Hungria ficou
na frente no placar,
mas cedeu o empate. O empate entre
França e Portugal
garantiu a classificação das duas seleções na Eurocopa.

| FOLHAPRESS

O técnico do Guarani, Daniel Paulista, lamentou
as chances desperdiçadas, mas valorizou o ponto
conquistado fora de casa no empate em 0 a 0
contra o Remo na terça-feira à noite (22), no
Estádio Baenão, em Belém (PA). “Criamos pelo
menos cinco oportunidades claras de gol, não
foi o suficiente para sairmos com a vitória, mas
esse ponto será importante”, afirmou ele. Com o
resultado, o Bugre chegou ao 9 pontos e ocupa
a sétima posição na Série B do Campeonato
Brasileiro. O time volta a campo já nesta sextafeira (25), às 19 horas, contra o Coritiba, no
Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para Paulista,
o Guarani terá um “confronto duríssimo” contra a
equipe paranaense.
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FORA DE CASA | Guarani e Remo ficaram no 0 a 0

Hortolândia Futsal enfrenta
o Semelp nesta quinta-feira
O Hortolândia Futsal entra em quadra novamente,
nesta quinta-feira (24), às 20h, no Ginásio
Poliesportivo Victor Savala, localizado no Jardim
Nossa Senhora de Fátima, contra o Semelp
Pindamonhagaba em busca da terceira vitória
consecutiva pelo Campeonato Estadual da
modalidade. O jogo será com portões fechados
para o público, seguindo o Código Sanitário do
Estado de São Paulo para evitar a disseminação
do coronavírus. A equipe apoiada pela Prefeitura
venceu o último compromisso, também em casa,
contra a AABB de São Paulo por 3 a 2. Hortolândia
lidera o grupo A do torneio, seguido por Magnus
Futsal e São José. O jogo será transmitido pela
Rádio Digital Pop.
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COPA AMÉRICA

Gol no fim garante vitória do Brasil
Casemiro marca de cabeça em cobrança de escanteio já nos acréscimos do jogo e a fecha virada em 2 a 1
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A seleção brasileira venceu a Colômbia por 2 a 1
nesta quarta-feira com um
gol marcado por Casemiro
aos 54 minutos do segundo tempo e se classificou
como primeira colocada
do Grupo B da Copa América com uma rodada de
antecedência. O jogo foi
no Estádio Nilton Santos,
no Rio de Janeiro.
Os colombianos abriram o placar logo no começo, com Luis Díaz, e
tomaram o empate aos
32 minutos do segundo tempo. No lance do
gol de Roberto Firmino
a bola bateu no árbitro
Nestor Pitana durante a
jogada, que não foi paralisada. Isso gerou forte
reclamação dos colombianos. Após consulta ao

VAR e quase dez minutos
de paralisação, o gol acabou validado. Casemiro
marcou nos acréscimos
para sacramentar a virada e o primeiro lugar da
chave com nove pontos,
enquanto a Colômbia fica
em segundo com apenas
quatro.
A seleção brasileira vai
a Goiânia para a última
rodada da fase de grupos
no domingo, às 18h, contra o Equador. Já a Colômbia fica de folga, porque
o grupo é formado por
cinco seleções, e espera o
complemento da rodada
para saber o que vem pela
frente.
NÃO FOI BEM
Numa noite em que o
desempenho da seleção
brasileira deixou a desejar na maior parte do
tempo, um dos melhores

em campo foi o meia-atacante Cuadrado, da
Colômbia. Ele deu assistência para o gol de Luis
Díaz num lance de criatividade, errou poucos passes e deu trabalho para a
defesa da casa com seus
lançamentos longos nas
costas da marcação em
contra-ataques.
Do lado brasileiro, pouco criativo ofensivamente, destacaram-se Thiago
Silva e Casemiro com boa
proteção à defesa e algumas tentativas de passes
mais verticais.
No outro jogo do Grupo
B da Copa América nesta quarta-feira à noite, o
Equador e o Peru empataram em 2 a 2. Os equatorianos chegaram a abrir
2 a 0 no primeiro tempo,
mas os peruanos se recuperaram no segundo e
conseguiram o empate.

PLIM-PLIM

Lucas Figueiredo/CBF

DE VIRADA | Roberto Firmino marcou o primeiro gol do Brasil contra a Colômbia

JAPÃO

Faustão ganha com rescisão Protesto pede cancelamento
mais que times da Série B
a um mês das Olimpíadas
Fausto Corrêa da Silva, o
Faustão, deixou a Globo e
de acordo com o colunista
Ricardo Feltrin, do UOL,
sua rescisão com a emissora será ao menos de R$
40 milhões — valor referente ao pagamento integral de seus salários até 31
de dezembro, mais participação em merchans e
campanhas publicitárias.
O valor que o apresentador embolsará até o final
de 2021 será superior ao
que Botafogo, Cruzeiro e
Vasco receberão de cotas
de televisão até o final da
temporada. As três equipes disputam a Série B do
Campeonato Brasileiro e
tiveram quedas de receita
referente ao que era pago
quando pertenciam à elite
do futebol brasileiro.

Para os três times, a
Globo ofereceu uma cota
fixa de R$ 8 milhões ou
o variável com atributos
do Pay-per-view — como
por exemplo o número de
torcedores de uma equipe que assina o pacote de
transmissão. Mas todos
escolheram as cotas variáveis.
A projeção do Cruzeiro
para esta temporada é de
R$ 17 milhões — a mesma
estimativa da temporada
passada, quando já estava
na Série B. Mas a Raposa
faturou um pouco mais,
cerca de R$ 22 milhões.
Ou seja, o valor total pode
ser superior, mas ainda
será menor do que a bolada que Faustão receberá.
Os times do Rio de Janeiro também optaram

pela cota variável. Enquanto o Botafogo espera
arrecadar pelo menos R$
22,4 milhões em toda a
temporada, o Vasco não
divulgou os valores projetado, mas de acordo com
apuração do UOL Esporte,
o cruz-maltino almeja R$
30 milhões — em ambos
valores estão contabilizados o dinheiro referente à
Record TV que transmitiu
o Campeonato Carioca
deste ano.
Somados, Cruzeiro e
Botafogo não chegam ao
valor que Faustão receberá da Globo em 2021. Ainda de acordo com Feltrin,
o apresentador receberá o
montante à vista.
Com o fim do contrato, Fauto Silva vai para a
Band.
| FOLHAPRESS

No marco de 30 dias
para o início dos Jogos
Olímpicos, os protestos
contra a realização do
evento ganharam novo
fôlego no Japão. Uma
aliança de 15 grupos
contrários à competição
em um momento em
que a pandemia ainda
está longe de ser controlada no mundo foi
às ruas com cartazes e
gritos de ordem pedindo o cancelamento dos
Jogos.
A multidão se concentrou em frente ao prédio
da Prefeitura de Tóquio,
às 18h (horário local), e
marchou até a estação
de Shinjuku, a cerca de
500 metros dali. Os manifestantes carregavam

faixas de protesto e um
boneco com rosto de
caveira com mensagem
ao vice-presidente do
COI (Comitê Olímpico
Internacional), o australiano John Coates, que
está em visita ao Japão:
“Bem-vindo ao Armagedon. Tóquio 2020.” O
grupo pedia respeito à
vida, temeroso de que
a vinda de tantas delegações estrangeiras ajudem a disseminar o coronavírus no país.
Para evitar o espalhamento da doença, o
Japão fechou precocemente suas fronteiras
em março de 2020. O
país teve 788 mil infectados e 14.451 mortes
até o momento, núme-

ros relativamente baixos em comparação a
países mais atingidos
pela pandemia, como
Estados Unidos e Brasil.
No entanto, apenas 8,2%
da população recebeu a
segunda dose da vacina
e está totalmente imunizada até esta quarta (23).
Os dados são do site Our
World in Data.
O protesto acontece
pouco depois de o Comitê Organizador divulgar que haverá permissão de até 10.000
torcedores locais nos
estádios ou no máximo
50% da capacidade da
arena (o que for menor),
o que é outro motivo de
preocupação.
| FOLHAPRESS

