Aguapés: CPFL admite
‘enxugar gelo’ na represa
e diz que esgoto é causa

S.Bárbara deve reiniciar
amanhã vacinação do
grupo de 43 a 49 anos
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Governo notifica na região 23 mil
inadimplentes do IPVA 2021
Só em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia são mais de R$ 20 milhões em dívidas P3
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Câmara aprova
cassar alvará
de comércio por
aglomeração

Sumaré bate
recorde diário
na vacinação
contra a Covid
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DESABAMENTO DE PRÉDIO EM MIAMI | Um prédio de 12 andares de frente para o mar desabou
parcialmente em Miami, na Flórida, nesta quinta-feira (24), deixando ao menos um morto. Uma grande
operação de resgate está sendo realizada em busca de sobreviventes. De acordo com as autoridades,
P8
além de dez feridos, há ao menos 99 pessoas desaparecidas.
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A meritocracia é burra
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- 1,17%
R$ 4,905

Euro

- 1,08%
R$ 5,853

Bovespa

+ 0,85%
129.513 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.383 | 23/06/2021

13 - 15 - 16 - 20 - 40 - 41

Quina
Concurso 5.589 | 14/06/2021

10 - 19 - 28 - 29 - 73

Federal
Concurso 5.573 | 23/06/2021

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

Bilhete
10745
22747
15741
98827
99655
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MARCOS BARBOSA
JORNALISTA E APRESENTADOR

Eu não entendo a necessidade das pessoas
em tornar o ambiente
de trabalho um lugar tão
tóxico. O mínimo que
poderíamos fazer um pelos outros é manter um
ambiente mais harmônico. Afinal, todos estamos aqui em busca da
evolução profissional, o
ganho do sustento e ser
feliz no que escolhemos
fazer. Não compreendo
de verdade esse ímpeto
em querer tornar a vida
do outro mais difícil. Em
querer tirar alguém de um
projeto que tanto gosta e
se dedica. Na verdade todos deveríamos nos unir
num único propósito: fazer o melhor para o crescimento da marca. Mas
pecamos por pôr sempre
à frente nossos egos.
A meritocracia também
é algo que não me agrada. Ainda mais se, para o
resultado final de um trabalho bem feito, tiver uma
equipe por trás. Seria sacanagem demais apenas
um receber as honrarias,
mas é muito comum de
acontecer. Uma atitude
que entristece e segrega
sempre uma equipe dedicada. Reconhecer um esforço e o tornar notável é

uma coisa, agora requerer
sempre o mérito e apontar isso como um único
exemplo é atirar no próprio pé.
Pessoas desmotivadas
não produzem bem e
não têm a oportunidade de se despontarem. O
papel de um líder é motivar sempre sua equipe
e não o contrário. Proferir palavras que ferem e
ofendem, ou até mesmo
atitudes que demonstram
desconfiança e descredibilizam, só farão com que

Não compreendo
esse ímpeto em
querer tornar a vida
do outro mais difícil
o colaborador olhe além
dos muros das dependências do seu negócio. Ninguém quer bons funcionários na concorrência.
Para isto, é preciso abrir os
olhos e corrigir a postura
enquanto há tempo. E ao
que vejo mercado afora,
há pouquíssimo tempo e
para muitos negócios.
O exemplo de Fausto Silva, na última semana, na
Globo, evidenciou ainda
mais que o tempo de casa
nada vale. O afastamento
dele evidenciou que todos
nós somos descartáveis
e substituíveis. Quando
acreditarem que você não
é mais útil, não hesitarão
em colocar outro em seu
lugar. Infelizmente, negócios são assim. Agora,

cabe a você saber disso e
estar preparado para isto.
É preciso manter sua
saúde psicológica em dia,
com acompanhamento
sempre que possível, e
munir autoconhecimento. Não se dedicar 100%
ao trabalho e não o tornar
o item principal da sua
vida também é necessário.
Sempre que pendemos
para algum de nossos setores vitais, perdemos o
equilíbrio. Por isso, busque sempre se centrar,
sabendo de que as coisas
podem durar para sempre,
desde que te satisfaçam e
que você é quem decide
quando é o momento certo de partir. Os sinais estão
aí o tempo todo para nos
alertar, saiba observar.
Para um ambiente mais
saudável e menos tóxico, distribua bons risos,
sugira novas ideias, traga
bons projetos e que contribuam não só para o seu
crescimento profissional,
mas também o de outras
pessoas. Tem muita gente
boa esperando apenas um
impulso para brilharem.
Tenha como objetivo fazer os seus dias mais agradáveis, pois é o que temos.
No fim do dia, tenho certeza que preferirá recordar
dos bons momentos ao lamentar do amanhã difícil
e ruim que está por vir.
Somos responsáveis por
todas as escolhas que fazemos. Por isso, é tão importante observarmos o
nosso arredor e escolher
as batalhas que travaremos. Opte sempre pelo o
que for mais leve e feliz!

IMAGEM DO DIA
Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

O que a CPFL
faz é enxugar
gelo. A gente
tira a planta, a
planta cresce

Vinícius Rafael Parra Dias

Faleceu ontem, aos 35 anos. Era Filho de Jorge Luiz Dias
Gonçalves e Lourdes de Fátima Parra Dias. Será sepultado hoje às
16h30, no Cemitério Parque dos Lírios. (Funerária Araújo-Orsola)

Simplício Vicente das Neves

MAIS VERDE | A Prefeitura de Santa Bárbara promoveu o plantio de 73 mudas

de árvores na Nova Área de Bem-Estar e Lazer ‘Joarez Paulino da Silva’.
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O que é Propter Rem?
Certamente é a primeira pergunta que nos
surge ao ouvirmos essa
palavra. É uma palavra
em latim que trata da
obrigação própria da
coisa - é uma obrigação
que surge pela simples
aquisição de um direito
real de propriedade. Ou
seja, ao adquirir uma
propriedade, se adquire
também as obrigações
financeiras referentes
a esse imóvel, como a
taxa de condomínio.
Assim, as taxas condominiais recaem sempre
sobre a unidade condominial, casa ou apartamento integrante do
condomínio.
Dessa forma, não importa quem seja o proprietário do imóvel. Por
isso, os síndicos não
precisam se preocupar
se o condômino inadimplente coloca sua propriedade à venda, pois
o apartamento ou a casa
continua lá e responderá
pela dívida. Os dicionários jurídicos dizem que
Propter Rem significa
“por causa da coisa”. Assim, se o direito de que
se origina é transmitido,
a obrigação o segue, seja
qual for o título.
Mas existe alguma dificuldade na hipótese de
alienação, que pode se
dar pela venda através
de escritura de compra
e venda ou então pela
promessa de compra e
venda. Mas, importante decisão do Superior
Tribunal de Justiça vem

Santa Bárbara d’Oeste

Gerente de Meio Ambiente
da CPFL Renováveis, sobre
a remoção de aguapés da
represa de Salto Grande

facebook.com/jornaltododia

JOSÉ R. IAMPOLSKY
CEO DA PARIS CONDOMÍNIOS

elucidar a questão, através do Recurso Especial
nº 1442840, da Terceira Turma, cujo relator
foi o ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, entendendo que, no caso
de promessa de venda
e compra não levada a
registro, o promitente
vendedor também responde pelos débitos
condominiais mesmo
após o promitente comprador ter tomado posse
do imóvel.
Através dessa decisão,
fica alterado o entendimento de que com
a imissão (ato de fazer
valer seus direitos) de
posse, o promitente
comprador passaria, sozinho, a ser responsável
pelo pagamento das taxas condominiais.
Neste acórdão, segundo o relator, o débito deve ser imputado a
quem se beneficia dos
serviços prestados pelo
condomínio, mas o vendedor não fica isento da
responsabilidade pelo
pagamento das taxas
condominiais, enquanto continuar como proprietário do imóvel, ou
seja, até que a escritura
definitiva de compra e
venda seja outorgada.
É muito interessante
ressaltar que, segundo o ministro Paulo
de Tarso Sanseverino,
“entre o risco de o condômino inadimplente
perder o imóvel e o risco de a comunidade de
condôminos ter de arcar com as despesas da
unidade inadimplente,
deve-se privilegiar o
interesse coletivo dessa
comunidade em detrimento do interesse individual do condômino
inadimplente”. E essa
deveria ser a tônica de
todas as decisões acerca da cobrança de taxas
condominiais.

FALECIMENTOS

DANIEL DAIBERT

Fale conosco

Propter Rem: o que é e a
quem beneficia
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Faleceu ontem, aos 89 anos. Era viúvo de Jeanete Batista das
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Expediente: Avenida São Jerônimo, 2.210 - Morada do Sol - CEP: 13.470-310
Telefone 3471.2700 | www.tododia.com.br | tododia@tododia.com.br
Para sugestões de pauta: 3471.2710 e redacao@tododia.com.br
Para anunciar: 3471.2740 e comercial2@tododia.com.br
Balcão de anúncio: Sede do jornal | Para assinar: 3471.2784
Mande sua mensagem, sua foto, conte sua história, dê sua opinião, ajude a fazer o
TODODIA: redacao@tododia.com.br

TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

ISSN 1807-9504

CLIMA NA RMC

02

Sexta, 25 de Junho de 2021

CIDADES

03

/jor n altododia

ECONOMIA

Fazenda notifica
23 mil inadimplentes
do IPVA na região

Divulgação

Governo cobra mais de R$ 20 milhões em dívidas nas
cidades de Americana, SBO, Sumaré, Hortolândia e N.O
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

A Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo começou nesta quinta-feira
(24) a publicar notificações
de cobrança do IPVA (Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores)
2021 para proprietários de
veículos que ainda não pagaram o tributo. Na região,
23.047 devedores foram
identificados pelo órgão,
e o montante a ser pago
chega a cerca de R$ 20,7
milhões. Os números se
referem aos municípios de
Americana, Santa Bárbara
d’Oeste, Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa.
Em todo o estado, a
inadimplência, que foi de
9% em 2020, passou para
26% este ano. A Secretaria
da Fazenda, no entanto,
espera que, ao final do
processo de notificação
e cobrança dos débitos, a
inadimplência em 2021 fi-

que abaixo dos 9% a exemplo dos anos anteriores.
Cerca de 1,1 milhão de
paulistas
proprietários
de veículos estão inadimplentes e receberão a notificação. No total, a Fazenda
prevê arrecadar R$ 1,1 bilhão com os atrasados.
Os condutores em atraso
devem ficar atentos, pois
não haverá notificação
via postal. “A notificação
ocorrerá exclusivamente
via Diário Oficial do Estado e trará a identificação
proprietário, do veículo, o
valor do imposto, da multa
incidente e dos juros por
mora. Não haverá notificação via Correios ao domicílio tributário do proprietário”, explicou a Secretaria.
Se o veículo estiver financiado, a instituição
financeira é quem será
notificada. Há a previsão
de outras notificações de
cobrança também entre os
meses de julho e setembro.
Caso o tributo não seja

quitado, o nome do proprietário será incluído no
Cadin Estadual (Cadastro
Informativo de Créditos
não Quitados de Órgãos e
Entidades Estaduais) e na
Dívida Ativa de São Paulo.
“No último caso, a administração do débito em
dívida ativa é transferida
à Procuradoria Geral do
Estado (PGE), que poderá
iniciar o procedimento de
execução judicial”, completou o órgão.
O proprietário inadimplente deve ter em mãos
o número do Renavam
(Registro Nacional de Veículos Automotores) e fazer
o pagamento na internet
ou nas agências da rede
bancária credenciada para
quitação.
Em caso de dúvida, os
proprietários de veículos
podem entrar em contato
com a Secretaria da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no portal.fazenda.
sp.gov.br ou nos telefones

VEÍCULOS | Governo cobra mais de 1 milhão de inadimplentes em todo o estado de SP

0800-0-170-110 (chamadas de telefone fixo) e (11)
2450-6810 (para chamadas de celular).
O DINHEIRO
Segundo a Secretaria
da Fazenda, após o desconto de percentuais para
fundos constitucionais,
como o Fundeb (Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação), o montante arrecadado é dividido para a
cidade de registro do veículo (50%) e a outra metade fica com o governo
estadual.
Os recursos são, então,
destinados a obras de infraestrutura e melhorias
na prestação de serviços
públicos.

DEVEDORES DE IPVA NA REGIÃO
• AMERICANA
Número de devedores de IPVA - 5.643
Valor devido - R$ 5.547.987,96
• SANTA BÁRBARA D’OESTE
Número de devedores de IPVA - 4.046
Valor devido - R$ 3.409.975,50
• SUMARÉ
Número de devedores de IPVA - 6.678
Valor devido - R$ 5.905.390,69
• HORTOLÂNDIA
Número de devedores de IPVA - 5.237
Valor devido - R$ 4.615.138,66
• NOVA ODESSA
Número de devedores de IPVA - 1.443
Valor devido - R$ 1.285.005,80
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

SALTO GRANDE

Represa: CPFL admite ‘enxugar gelo’ e culpa esgoto
LEON BOTÃO
AMERICANA

O gerente de Meio Ambiente da CPFL Renováveis, que administra a
barragem da Represa do
Salto Grande, em Americana, Daniel Daibert, foi
sabatinado na Câmara
nesta quinta-feira (24) e,
durante o encontro com
os vereadores, admitiu
que a empresa “enxuga gelo” com o trabalho
de remoção das plantas
macrófitas, conhecidas
como aguapés, que proliferam no reservatório.
Ele apresentou dados
alarmantes sobre a qualidade da água e disse que
somente um trabalho de
interrupção no descarte
de esgoto no Rio Atibaia
ao longo de 18 cidades
acima de Americana é
que poderá solucionar o
problema do reservatório.
A represa do Salto
Grande foi, nas décadas
de 70 e 80, um dos pontos
turísticos mais importan-

tes de toda a região de
Campinas, mas com o
crescimento populacional das cidades de seu
entorno, acabou sendo
bastante afetada pelo
descarte de esgoto.
Segundo estudos da
CPFL Renováveis, o esgoto gerado por aproximadamente 260 mil pessoas
– mais que a população
inteira de Americana – é
descartado no Rio Atibaia
ao longo de 18 cidades.
Com isso, nos últimos
anos, a qualidade da água
chegou a níveis inclusive
impróprios para banho.
De acordo com Daibert,
na medição de qualidade feita em janeiro deste
ano, a qualidade da água
foi considerada a segunda pior possível, com
concentração “elevadíssima” de nutrientes.
No começo deste mês,
em outra análise, foi
constatada a presença de
cianobactérias.
A alternativa tem sido o
manejo das plantas ma-

Divulgação

TRIBUNA LIVRE | Daniel Daibert, gerente da CPFL Renováveis, respondeu a vereadores

crófitas, que têm o poder
de filtrar a água, diminuindo a concentração
de matéria orgânica.
No entanto, as plantas
têm alto poder de proliferação e, em excesso, também são prejudiciais ao
uso da represa.
Por isso, a CPFL tem
trabalhado
constantemente na remoção de
parte das plantas para
manter apenas a quan-

tidade necessária para o
tratamento da água.
“As plantas são um efeito desse desequilíbrio
ambiental. A ocorrência
dessas plantas é um efeito, não a causa. É uma
resposta ambiental para
equilibrar o ecossistema.
Nossa preocupação é não
erradicar as plantas, porque se erradicar, vai voltar aquela mancha verde
que ocasionou aquela si-

tuação de 2014, o famoso
episódio do pato verde”,
explicou o gerente.
Atualmente, cerca de 40
hectares dos quase 1,2 mil
têm macrófitas e, segundo a CPFL, a quantidade
limite saudável é de 80
hectares. Esse processo,
no entanto, tenta apenas
controlar o problema.
“O que a CPFL faz é enxugar gelo. A gente tira a
planta, a planta cresce.

Enquanto não se atacar
a causa, a origem, que é
o lançamento de esgoto, a gente vai continuar
fazendo esse trabalho, e
a população nunca vai
voltar a ter a situação
de décadas atrás, que as
crianças nadavam ali.
Hoje, qual pai vai ser irresponsável de colocar
uma criança naquela
água? Eu não tenho coragem de colocar meus filhos ali, de jeito nenhum”,
afirmou Daibert.
A solução, segundo o
gerente, está na interrupção do despejo de esgoto
no Rio Atibaia.
“O principal ponto é de
fato a gente buscar um
em conjunto, empresa,
Câmara, prefeituras, Estado, Agemcamp, Ministério Público e comunidade. Mas trabalhar em prol
da solução do problema,
que é saneamento. Se não
houver solução no saneamento, nós nunca vamos
resolver o problema do
reservatório”, disse.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

RECAPE NO ZANAGA
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o
vice-prefeito Odir Demarchi (PL) acompanharam nesta
quarta-feira (23) o início das obras de recapeamento de
três vias no bairro Antonio Zanaga. O serviço foi iniciado
pela Rua Maria Quitéria e incluirá as ruas Cyro Costa e Ari
Barroso. O vereador Juninho Dias (MDB) também esteve
presente no início das obras no bairro, executadas pela
FFL Sinalizações, Comércio e Serviços Eireli. De acordo
com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu),
a previsão é de que as três vias estejam recapeadas até
julho deste ano.

RECAPE NO ZANAGA (2)
“Odir e eu estamos dando cumprimento ao contrato assinado
na administração passada e faremos a inclusão de novas
vias para recape conforme a disponibilidade financeira e de
recursos humanos da Administração Municipal. O recapeamento das vias está em nosso radar, estou feliz e quero mais”,
disse o prefeito Chico Sardelli. O contrato de R$ 2.182.600,00
em recursos do Fundo Municipal de Trânsito inclui uma série
de vias. As obras foram reiniciadas em 18 de fevereiro com o
recapeamento da Avenida Carmine Feola. Também já receberam as melhorias a Rua Índia, região do Parque das Nações,
Rua Florindo Cibin, trecho que compreende a transposição
da Gruta e a Rua Frederico Penachioni, a Rua Solimões, na
região do bairro São Roque e a Rua Vital Brasil. Ao todo, serão
71.626,21 metros quadrados de vias recapeadas.

ORÇAMENTO DE AMERICANA
A Câmara de Americana aprovouontem, por unanimidade, em
primeira discussão, durante sessão extraordinária, o projeto
de lei das diretrizes orçamentárias da prefeitura para o ano
de 2022. A propositura prevê um orçamento municipal de R$
964.849.100,00 para o ano que vem, aproximadamente 2,4%
superior ao orçamento de 2021, que é de R$ 941.790.423,00.
Os vereadores apresentaram 261 emendas à Lei de Diretrizes
Orçamentárias, sendo 260 delas aprovadas por unanimidade. O projeto será discutido e votado pelos vereadores em
redação final, durante a sessão extraordinária a ser realizada
na segunda-feira (28), às 17h.

PLANO PURIANUAL
Além da LDO para 2022, a Câmara de Americana também
aprovou nesta quinta, igualmente em primeira votação, o projeto de lei do Plano Plurianual do município para o quadriênio
2022-2025. O projeto funciona como uma ferramenta de
planejamento para o poder público, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal
para os próximos quatro anos e dispondo sobre programas
de duração continuada. De acordo com o Executivo, o plano
foi estruturado a partir de propostas das secretarias e demais
órgãos públicos e discutido em audiência pública.

PLANO PURIANUAL (2)
De acordo com o texto do projeto aprovado nesta quinta, a
meta orçamentária para o município de Americana nos próximos quatro anos será de R$ 964.849.100,00 para 2022, R$
1.017.908.280,0 para 2023, R$ 1.072.461.620,00 para 2024
e R$ 1.127.310.570,00 para 2025. O projeto será discutido e
votado pelos vereadores em redação final, também durante
a sessão extraordinária marcada para a próxima segunda-feira (28), às 16h30.

Sexta, 25 de Junho de 2021
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Aprovada lei que cassa
alvará por aglomeração
Projeto endurece punições a bares e casas noturnas que ignoram Plano SP
Divulgação

LEON BOTÃO
AMERICANA

A Câmara de Americana
aprovou por unanimidade, em primeira votação, o
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 a possibilidade
de cassação do alvará do
estabelecimento e multa
de até R$ 290 mil.
O projeto, de autoria
do vereador Thiago Brochi (PSDB), 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, que pode inclusive levar à cassação do
alvará de funcionamento
como punição máxima.
Atualmente, o Plano
São Paulo não permite o
funcionamento de bares
e festas noturnas. Apenas
restaurantes podem abrir,
e com limite de 40% de
ocupação e até as 21h.
No entanto, nas últimas
semanas, diversas ocorrências de bares lotados

CÂMARA | Autor do projeto defende punição mais dura

têm sido registradas, o que
mobilizou os vereadores a
buscar esse endurecimento nas punições.
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.
Nesta quinta, diversos
vereadores defenderam
o projeto. O autor da matéria, Thiago Brochi, disse
que o objetivo é fazer com
que os donos dos estabelecimentos sigam as regras do Plano São Paulo
e que, quem o seguir, não
será prejudicado.

“Temos casas noturnas
ultrapassando 300 pessoas, todas sem máscara,
em pé. Não podemos retroceder, estamos fazendo de tudo, compramos
respiradores, testes, aumentamos leitos, e pra
quê? Para uma meia dúzia
fazer brincadeira. Não vamos hesitar em fazer algo
mais firme. Se não vai pelo
amor, vai pela dor no bolso. Queria acreditar que
essa pequena parte que
insiste em ser irresponsável terá um pingo de consciência”, disse o vereador.
Juninho Dias (MDB)
também fez discurso incisivo sobre o tema e parecia, na fala, direcionar

uma espécie de recado a
determinados empresários do ramo, sem revelar
nomes.
“A gente pediu: ‘não
faça’ (aglomeração). Agora a gente tem que votar
aqui. Porque é meia dúzia. Tem pessoas fazendo
direitinho, só que infelizmente a gente teve essa
falta de respeito. Mas por
conta da irresponsabilidade de um ou outro que
está montando a casinha
agora, nós vamos ter que
votar. E agora vão confundir a cabeça do povo agora
falando que os vereadores
estão votando para tirar
o pão de dentro da casa
de vocês. Mentira! É tudo
‘playboy’, tem condições
de tocar a vida tranquilo.
Agora aquele dono de bar
que precisa vender cinco
coxinhas para tirar o sustento dentro de casa, vai
ser prejudicado por conta
de vocês”, disse.
O projeto deve ser votado em segunda discussão
na próxima semana para,
depois, seguir para sanção
do prefeito Chico Sardelli
(PV). Segundo Brochi, a
matéria é “autorizativa”, e
portato depende da prefeitura, mas já existe um
acordo com o governo
para que seja colocada em
prática.

COVID-19

ANIVERSÁRIO

Com ‘Dia D’ cheio, Hortolândia
vai vacinar também domingo

Sumaré terá
‘expo’ de fotos
de moradores

respondência que a pessoa
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 mencionados acima. 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

A Prefeitura de Sumaré
lançou nesta quinta-feira (24) a campanha “Expo
On-line Sumaré 153 anos”,
na qual moradores podem
enviar via inbox da página
da Prefeitura no Facebook
(Facebook.com/prefeituramunicipaldesumare) fotografias de seus animais
de estimação, captadas em
casa durante o período de
quarentena causada pela
pandemia do coronavírus.
Esta é a segunda edição
da exposição, que conta
com o apoio da população
e faz parte da programação
de aniversário de 153 anos
da cidade, celebrado em 26
de julho.
As imagens podem ser
enviadas até dia 24 de julho e serão divulgadas por
meio de um álbum no Facebook a partir do dia 26
de julho.
| DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Hortolândia informou ontem
que vai realizar neste domingo (27), excepcionalmente, a vacinação contra
a Covid-19 na cidade. A
ação acontecerá em virtude da grande quantidade
de agendamentos feitos
para o “Dia D”, mutirão
de vacinação programado
para este sábado (26).
Na ação deste domingo,
serão vacinadas pessoas
sem comorbidades ou
doenças crônicas nascidas até 1980 que fizeram
agendamento no site da
prefeitura.
A vacinação será somente na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil
e Ensino Fundamental)
João Carlos do Amaral Soares, localizada na Rua João
Barreto da Silva, 505, Jardim Nova Hortolândia. O
horário será das 8h às 12h.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a previsão é
que sejam vacinadas cerca
de 300 pessoas.
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.
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 município, 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 cor-
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Sumaré tem recorde diário na vacinação
Cidade registrou na última terça seis mil doses aplicadas, maior número num único dia desde início da campanha
DA REDAÇÃO
SUMARÉ

Sumaré registrou na
última terça-feira (23) recorde diário de doses de
vacina contra a Covid-19
aplicadas desde o início
da campanha de imunização. Segundo a Secretaria de Saúde, foram mais
de seis mil doses no dia
– quase mil ppor hora de
atendimento.
Atualmente, a vacina é
oferecida em sete endereços distribuídos de forma
descentralizada na cidade
a fim de evitar tumultos e
aglomerações, de segunda a sexta-feira, entre 9h
e 16h.
O trabalho envolve cerca de 60 profissionais da
rede municipal de Saúde
e o apoio de 75 estagiários
de cinco escolas técni-

cas e uma faculdade, que
atuam desde o recebimento até a aplicação da
vacina.
Essa força-tarefa em
prol da saúde de Sumaré garantiu, nas últimas
semanas, uma média de
aplicações diárias em torno de duas mil doses e
mais de 30% da população
– estimada em 286 mil habitantes, segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) –,
já tomou a primeira dose
do imunizante.
De acordo com informe
divulgado nesta quinta-feira, Sumaré aplicou até
o momento 117.748 doses
da vacina contra o coronavírus, sendo 92.690 da
primeira dose e 25.058 da
segunda dose.
“Sumaré não tem medido esforços para imunizar

a população. Nós dependemos do envio de doses
da vacina ao município e
da definição do público
a ser vacinado de acordo
com o Plano Estadual de
Vacinação, mas, graças a
Deus, temos conseguido
dar continuidade à mobilização de forma tranquila e até nos antecipar na
ampliação da campanha.
Tudo isso é possível graças
a uma equipe capacitada
e muito organizada que
trabalha incansavelmente. Toda nossa gratidão a
cada um desses profissionais”, disse o secretário de
Saúde de Sumaré, Rafael
Virginelli.
A campanha segue normalmente para o público
definido pelo Plano Nacional e Estadual de Vacinação.
As equipes municipais

Prefeitura de Sumaré / Divulgação

VACINAÇÃO EM SUMARÉ | Campanha prossegue em ritmo acelerado em 7 pontos

também estão empenhadas no trabalho de
busca ativa entre pessoas
que estão com o prazo
vencido para a segunda

dose. Colaboradores entram em contato com os
“faltosos” para alertá-los
sobre a importância de
completar o esquema va-

APÓS SUSPENSÃO

COVID-19

Vacina: Americana para SBO deve retomar amanhã
agenda na área da saúde vacinação na faixa de 43 a 49
A Secretaria de Saúde
de Americana, por meio
da Vigilância Epidemiológica, vai suspender, a
partir desta sexta-feira
(25), o agendamento da
vacina contra a Covid-19
aos profissionais de saúde. O motivo é que o município já ultrapassou a
meta estabelecida e não
tem recebido mais lotes
exclusivos da vacina para
esse público-alvo.
Apesar da suspensão,
os profissionais que ainda não receberam a primeira dose poderão ser
vacinados por meio de
doses excedentes. Para
isso, eles devem aguardar
a faixa etária correspondente ou deixar o nome
e telefone em alguma
unidade básica de saúde,
para a “xepa da vacina”. A
Vigilância lembra, no entanto, que a “xepa” não é
agendamento ou reserva
de dose, mas um cadas-

tro de segurança em que
a unidade vai convocando os interessados conforme os critérios referentes a cada fabricante
das vacinas.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a
última remessa de doses
destinadas a esse grupo
foi recebida no dia 4 de
maio, com um volume de
1.070 unidades. O público
estimado dessa categoria
no município é de 5.500
pessoas. Até o dia 23 de
junho a Vigilância havia contabilizado 10.414
profissionais de saúde
vacinados. Em 2020, na
campanha contra a gripe,
foram vacinados 7.500
profissionais, portanto,
considerando os vacinados até agora, Americana já atingiu 139% do
equivalente da cobertura
estimada, o que justifica
a suspensão do agendamento.
| DA REDAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 para
o grupo de pessoas de 43
a 49 anos, sem comorbidades, deve ser retomada
neste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. A imunização
nesta faixa etária foi interrompida na última quarta-feira (23) pela Secretaria de
Saúde depois de, segundo
a prefeitura, todas as 3.280
doses disponíveis para esse
grupo terem sido aplicadas.
No final da tarde desta
quinta-feira (24), em nota
ao TODODIA, a Secretaria
de Saúde de Santa Bárbara
informou que mais um lote
de vacinas deve chegar à cidade nesta sexta-feira (25),
para reinício da imunização desta faixa de 43 a 49
anos no sábado. A agenda
com os horários deve ser
confirmada nesta sexta. Os
demais grupos seguem vacinando normalmente.

Divulgação

IMUNIZAÇÃO |Americana supera meta na Saúde

Divulgação

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

DIVERGÊNCIA
Nesta quinta-feira, depois que o TODODIA publicou reportagem informando sobre a suspensão,
estado e prefeitura divergiram sobre datas e motivos
da ausência de doses da
vacina.
Em nota enviada à redação, a Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo informou que “tem enviado
doses regularmente a todos
os municípios do estado

SANTA BÁRBARA | Vacinação de 43 a 49 será reaberta

para andamento das fases
da campanha vigente assim
que o Ministério da Saúde disponibiliza remessas
para SP”. Ainda segundo a
nota, “o município de Santa Bárbara d’Oeste recebeu
ontem (quarta) (23) 3,2 mil
doses e amanhã (25) (nesta
sexta) receberá outras 2,9
mil doses para continuidade da imunização e aplicação nos públicos vigentes.
Todas as grades de vacinas
são enviadas em quantidade idêntica para aplicação
de primeira e segunda dose
a cada etapa, cabendo aos
municípios organizar a estratégia de aplicação conforme a demanda e rede
local. O avanço e continuidade da campanha de vacinação depende do envio
de doses do Governo Federal, que tem retardado a
liberação de vacinas contra
Covid-19, impactando no
ritmo de redistribuição aos
municípios”.

Também em nota, a Secretaria de Saúde de Santa
Bárbara d’Oeste forneceu
outra data: “A Secretaria
de Saúde de Santa Bárbara
d’Oeste informa que as 3,2
mil doses foram recebidas
na terça-feira, dia 22, e não
na quarta-feira, dia 23. Todas as doses foram utilizadas para o início da imunização de pessoas entre 43
e 49 anos, na quarta-feira,
dia 23. As 2,9 mil doses citadas na nota chegarão ao
Município somente nesta
sexta-feira, dia 25, conforme comunicado pela DRS7 à Secretaria de Saúde.
Estas doses serão utilizadas
para a sequência da imunização de pessoas entre
43 e 49 anos, neste sábado,
dia 26. Assim que as doses
estiverem no Município, a
Secretaria de Saúde fará o
comunicado dos horários
de vacinação”, concluiu
a Secretaria de Saúde de
Santa Bárbara.

cinal. Para quem tiver dúvidas ou precisar de mais
informações, o telefone
de contato é (19) 9.84430412 (WhatsApp).

PANDEMIA

Americana:
mais 15 óbitos
por Covid-19
A Vigilância Epidemiológica de Americana
informou nesta quinta-feira (24) que foram registrados mais 15 óbitos
por Covid-19 na cidade,
ocorridos entre os dias
13 de junho e esta quinta
(24). Foram 12 homens,
com idades entre 43 e
84 anos, e três mulheres,
de 41, 72 e 81 anos. Com
mais esses falecimentos,
Americana chegou a 658
óbitos desde o início da
pandemia, em março de
2020.
Além dos falecimentos,
a cidade também teve
confirmados mais 203
novos casos de Covid-19,
o que eleva o total para
21.937 desde o começo
da crise sanitária. Destes,
66 seguem internados,
620 estão em isolamento domiciliar e outros
20.593 já se recuperaram.
Nesta quinta-feira (24),
a taxa geral de ocupação
de leitos hospitalares
para Covid-19 em Americana era de 95,6% em
unidades com respiradores (de 91 no total, 87
estavam ocupados) e de
100% de leitos sem respiradores (de 98 no total,
98 estão ocupados). Os
números incluem o Hospital Municipal e os três
hospitais particulares da
cidade (São Lucas, São
Francisco e Unimed).
| DA REDAÇÃO
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

Governo foi alertado sobre
alto custo da Covaxin
antes de fechar negócio

Marcos Corrêa / Presidência da República

Embaixada do Brasil na Índia comunicou ministério
sobre preço elevado da vacina; contrato é investigado
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu alerta da Embaixada do Brasil na Índia
sobre o patamar elevado
de preço da Covaxin um
mês antes de acertar com
a Precisa Medicamentos,
intermediadora do negócio, a compra de 20 milhões de doses da vacina
produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. O investimento é de
R$ 1,6 bilhão. O acordo
com a Precisa é investigado pelo MPF (Ministério Público Federal),
que identificou indícios
de crime no contrato e
suspeita de superfaturamento, corrupção, entre
outras possíveis irregularidades. A CPI da Covid,
no Senado Federal, também apura o caso.
Durante as conversas
com a empresa, a diplomacia brasileira na Índia
comunicou ao Ministério
das Relações Exteriores
que o custo da Covaxin

estava em discussão no
país da Ásia meridional.
O governo do primeiro-ministro Narendra Modi
era criticado por ter pago
US$ 4,10 por dose – valor
superior ao praticado na
Europa em acordos por
outro imunizante, o da
AstraZeneca/Oxford.
A informação consta
de ofício do Itamaraty
enviado em 15 de janeiro à Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária), ao qual a reportagem teve acesso. O
documento foi repassado
à CPI da Covid sob sigilo,
mas acabou reclassificado e aberto por decisão
da maioria dos senadores
da comissão.
Em 25 de fevereiro, o
Ministério da Saúde do
Brasil aceitou pagar US$
15 por dose (R$ 80,70,
na cotação da época) no
acordo com a Covaxin, e
fechou a aquisição de 20
milhões de doses junto
à Precisa Medicamentos,
ao custo final de R$ 1,6
bilhão. Trata-se da vacina mais cara entre as que

foram compradas pelo
governo Bolsonaro até
o momento. Esse preço
por dose estabelecido
no acordo com o Brasil
representa
aproximadamente 1.000% a mais
do que o valor que havia
sido estipulado pela fabricante seis meses antes
(US$ 1,34).
De acordo com outro
documento do Itamaraty
enviado à CPI da Covid,
esse custo seria, à época,
inferior a uma “garrafa
de água”. Em nota, a defesa do laboratório Bharat Biotech alegou que a
precificação segue uma
tabela prefixada para o
mercado internacional.
Em comparação com
o que foi pago pela Índia, o governo brasileiro
aceitou um preço com
diferença de 270% por
cada dose da Covaxin. A
diferença entre os acordos foi de pouco mais de
um mês – o programa nacional de imunização da
Índia começou a ser executado em 16 de janeiro.
A reportagem procu-

Emenda destravaria importação, diz empresário
O dono da empresa
responsável por representar no Brasil a fabricante da vacina indiana
Covaxin disse que uma
emenda do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros
(PP-PR), destravaria o
processo de importação
do imunizante.
O relato de Francisco Maximiano feito ao
embaixador do Brasil

em Nova Déli, André
Aranha Corrêa do Lago,
consta de documento
sigiloso entregue pelo
Ministério das Relações
Exteriores à CPI da Covid no Senado.
A compra da vacina
pelo governo Jair Bolsonaro está na mira do
MPF (Ministério Público Federal) e da comissão. “O presidente da
Precisa Medicamentos
Jefferson Rudy / Agência Senado

[Francisco Maximiano]
comentou que, com a
divulgação de dados
de eficácia pela Bharat
Biotech e a iminência
da aprovação da autorização para uso emergencial sem restrições
da vacina na Índia, autorização semelhante
poderia ser obtida em
breve no Brasil”, escreveu Lago, em telegrama
ao Itamaraty.
| FP

VISITA | Sem máscara, Bolsonaro faz selfie ao lado de apoiadores em Jucurutu (RN)

Bolsonaro diz que ‘acusação é arma que sobra’
Acossado pelas suspeitas em torno da
compra da vacina Covaxin, o presidente Jair
Bolsonaro fustigou integrantes da CPI da Covid, repetiu que não há
suspeitas de corrupção
em seu governo e afirmou que a acusação sobre o imunizante indiano é a arma que sobra
rou o Ministério da Saúde e o Itamaraty para um
posicionamento,
mas
não houve manifestação
das pastas até a conclusão desta edição.
SEM REGISTRO
A Polícia Federal não

aos seus opositores.
“Me acusam de quase tudo, até de comprar
uma vacina que não
chegou no Brasil. A acusação é a arma que sobra”, disse o presidente
nesta quinta-feira (24)
em visita na cidade de
Pau de Ferros, no Rio
Grande do Norte.
Repetindo o roteiencontrou registro de nenhum inquérito aberto
sobre compra da vacina
Covaxin. O deputado
Luís Miranda (DEM-DF)
afirma ter alertado Jair
Bolsonaro sobre indícios
de irregularidade na negociação feita pelo Mi-

ro do discurso que fez
mais cedo em Jucurutu
(RN), Bolsonaro voltou
a afirmar que não há
suspeitas de corrupção
em seu governo: “As
poucas acusações que
ocorrem são mentiras,
são fake news”. Ele indicou que não irá comentar as suspeitas sobre a
compra da Covaxin. | FP
nistério da Saúde.
Segundo o parlamentar, o presidente teria
prometido acionar a PF
para investigar o caso,
mas isso não ocorreu, de
acordo com informação
divulgada pela própria
corporação ontem.

Partidos vão entregar superpedido de impeachment
Partidos e movimentos sociais decidiram
em reunião nesta quinta-feira (24) que apresentarão na quarta-feira
(30) o chamado superpedido de impeachment
contra Jair Bolsonaro,
que reúne mais de 100
pedidos feitos por movimentos sociais, partidos
de oposição e parlamentares que se arrependeram de ter apoiado o

presidente, como Joice
Hasselmann (PSL-SP) e
Alexandre Frota (PSDB-SP).
Presidentes de PSOL,
PT, PCdoB, PDT, PSB,
Rede, UP, PV e Cidadania têm liderado as discussões. A expectativa
é a de que por se tratar
de iniciativa supraideológica o pedido tenda a
ganhar força e elevar a
pressão para que o pre-

sidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), analise as acusações.
A entrega dos pedidos
contará também com
um ato na Câmara dos
Deputados, em Brasília, programado para
as 14h30, e que deverá
contar com a presença
de movimentos que fazem parte da mobilização, como UNE e outros.

| FP

NÚMEROS DE ESPECIALISTAS

CPI: país poderia ter evitado 400 mil mortes

ÓBITOS | O epidemiologista Pedro Hallal fala à CPI

O epidemiologista Pedro Hallal afirmou em
depoimento à CPI da Covid que 400 mil mortes
em decorrência da Covid-19 poderiam ter sido
evitadas caso o Brasil
tivesse adotado medidas
de controle da pande-

mia - como vacinação
eficiente, isolamento social e estímulo ao uso de
máscaras. O país ultrapassou recentemente a
barreira de 500 mil mortes na pandemia.
A sessão desta quinta-feira (24) da comissão

foi destinada para ouvir
especialistas para quantificar o impacto da pandemia e da ausência de
medidas no número de
brasileiros mortos. Além
de Hallal, professor e
pesquisador da Universidade Federal de Pelotas,

participou Jurema Werneck, coordenadora do
Movimento Alerta e diretora-executiva da Anistia
Internacional Brasil.
Ambos apresentaram
seus estudos a respeito
do impacto da pandemia
no Brasil.
| FOLHAPRESS
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STF manda prender Silveira de novo
Em prisão domiciliar, deputado que fez ataques ao Supremo violou uso de tornozeleira
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ministro Alexandre
de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal),
determinou novamente
a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). O parlamentar foi
detido e conduzido para
o IML do Rio de Janeiro
para ser submetido aos
exames de praxe. Depois,
foi levado ao Batalhão
Especial da Polícia Militar da capital fluminense.
Silveira foi preso pela
primeira vez em fevereiro após publicar um
vídeo nas redes sociais
com ataques e ameaças
a ministros do Supremo,
mas, em 14 de março,
Moraes havia permitido
que ele fosse para prisão
domiciliar.
A PGR (Procuradoria-Geral da República), porém, apontou mais de 30
violações na tornozeleira
eletrônica que Silveira tinha sido obrigado a usar
desde que deixou a prisão. O ministro já havia
determinado a Silveira o
pagamento de R$ 100 mil
de fiança pelo descumprimento do uso do monitoramento eletrônico.
Para o magistrado, a
postura do deputado
obriga que ele seja preso

novamente. “O réu Daniel Silveira, entretanto,
manteve seu total desrespeito à Justiça, cometendo novas violações ao
monitoramento eletrônico mesmo após a decisão
que estabeleceu a fiança”, afirmou Moraes.
Na decisão desta quarta, Moraes afirma que Silveira não havia pagado a
fiança até as 10h desta
quarta-feira (24) e que a
defesa protocolou dois
pedidos no STF para que
ele fosse dispensado de
depositar o valor fixado
pelo ministro à Justiça.
Na decisão, o magistrado faz um histórico do
caso de Moraes e afirma
que no vídeo que o levou
à prisão ele ataca “frontalmente” ministro do
Supremo “por meio de
diversas ameaças” e que
“propaga a adoção de
medidas antidemocráticas contra o STF”, defendendo a volta do regime
militar a substituição de
todos os integrantes do
tribunal.
O desrespeito ao monitoramento eletrônico,
segundo o ministro, demonstra “total desprezo
à Justiça”. O ministro lista
algumas violações ao sistema, como em casos em
que a tornozeleira ficou
sem bateria por mais de

Arquivo / TodoDia Imagem

NA PRISÃO | O deputado federal Daniel Silveira no dia em que foi preso, em fevereiro

13 horas e em outro em
que houve rompimento
da cinta por um dia e 16
horas. Além disso, Moraes cita duas situações
em que Silveira negou-se
a se submeter à inspeção
no equipamento.
O magistrado lembra,
ainda, que falou da possibilidade de restabelecimento da detenção do
deputado na decisão em
que o permitiu a cumprir
prisão domiciliar e na
outra em que fixou o pagamento de fiança.

DECISÃO

ATAQUES
Silveira foi preso em
flagrante no dia 16 de fevereiro. No vídeo que o
levou à prisão, ele classifica Fachin de “vagabundo, cretino e canalha” e
chama Moraes de “Xandão do PCC”, em alusão à
facção criminosa Primeiro Comando da Capital.
Na gravação, Silveira
ainda afirmou que seria
necessário invadir o STF
e retirar os ministros da
corte, além de defender
o AI-5, ato mais duro da

ditadura militar (19641985) e que levou à destituição de três ministros
do Supremo.
Na mesma semana,
por unanimidade, o plenário da corte confirmou
a prisão em flagrante. A
Câmara dos Deputados,
que tem poder para revogar prisão de deputados,
manteve Silveira detido.
No dia 14 de março, o
ministro converteu a prisão em flagrante em domiciliar do parlamentar,
com uso de tornozeleira.

SEM CONVOCAÇÃO

Gilmar estende suspeição de Moro e Supremo forma maioria para
anula todos os processos contra Lula barrar governadores na CPI
MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS

O ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Gilmar Mendes
concedeu a extensão da
suspeição de Sergio Moro
para os outros dois processos em que o ex-juiz
atuou contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva na 13ª Vara Federal
de Curitiba -o do sítio de
Atibaia e o de doação de
um imóvel para o Instituto Lula.
Ele atendeu a um pedido dos advogados do ex-presidente para que todos os atos decisórios do
ex-magistrado nas ações
fossem considerados nulos. Moro já tinha sido
considerado suspeito no
caso do tríplex - decisão
confirmada nesta semana pelo plenário do STF.
Os defensores argumentavam que, por isso,
todos os outros proces-

sos estariam “contaminados” pela ação de
Moro, já que a suspeição
era dele em relação a
Lula - em todos os casos.
Com a decisão, os processos voltam à estaca
zero. Nenhuma das documentações levantadas
ou depoimentos tomados podem ser reaproveitados em qualquer outra
jurisdição.
O ministro Edson Fachin já tinha anulado as
sentenças contra Lula
em todos os processos que tramitaram em
Curitiba. Mas havia dúvida se os atos processuais poderiam ser reaproveitados em outras
varas de Justiça. Em seu
despacho, Gilmar Mendes afirmou que Lula
foi processado nas três
ocasiões em um “cenário permeado pelas marcantes atuações parciais
e ilegítimas do ex-juiz
Sergio Fernando Moro”.

Ele disse que a defesa
“arguiu a suspeição em
momento oportuno” e
os fatos que levaram à
suspeição de Moro no
caso do tríplex “são compartilhados em todas as
ações penais, como os
abusos em conduções
coercitivas e na decretação de interceptações
telefônicas”.
Ele cita também o levantamento do sigilo da
delação premiada de Antônio Palocci Filho “com
finalidades eleitorais em
meio ao pleito em curso naquele momento [a
eleição de 2018], entre
outros”. O conteúdo da
delação foi explorado
contra o PT na campanha eleitoral.
Depois da vitória de
Jair Bolsonaro (sem partido), Moro aceitou o
convite dele para ser ministro da Justiça. A defesa de Lula comemorou a
decisão do Supremo.

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou
maioria nesta quinta-feira (24) para afirmar que
a CPI da Covid não pode
convocar governadores
a depor. O julgamento
ocorre no plenário virtual, e seis integrantes da
corte já se posicionaram
para estabelecer que a
convocação de gestores
estaduais por comissão
parlamentar de inquérito
federal configura violação
ao pacto federativo.
Os demais integrantes
do tribunal têm até o fim
desta sexta-feira (25) para
incluírem seus votos no
sistema. Os seis votos divulgados já representam
uma derrota para o governo de Jair Bolsonaro.
Na prática, o Supremo
esvazia metade da CPI
da Covid, que foi criada
por ordem do próprio tribunal e tem dois focos: a
gestão do governo federal
no combate da pandemia

e o uso de verbas federais
repassadas aos estados.
O veto à convocação
dos governadores enfraquece o segundo ponto e,
com isso, a CPI deve retomar uma agenda focada
em depoimentos de pessoas ligadas ao governo
Bolsonaro.
Os ministros do Supremo se dividiram em duas
correntes. Rosa Weber,
relatora da ação, Edson
Fachin e Cármen Lúcia
entendem que a competência para analisar o uso
de verbas federais repassadas aos estados é exclusiva do TCU (Tribunal de
Contas da União).
Já Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio afirmaram
que a CPI da Covid está
autorizada a investigar a
aplicação de recurso do
governo federal nos estados, apesar de não poder
convocar governadores e
prefeitos.
| FOLHAPRESS
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GIRO

Polícia revê plano
para achar Lázaro
A presença de
policiais em
circulação nas
estradas de terra
onde são realizadas
as buscas por Lázaro
Barbosa de Sousa,
32, foi reduzida.
Após duas semanas
sem êxito em
capturá-lo, a decisão
é parte de uma nova
abordagem das
forças de segurança
engajadas na caçada.
A fase inicial de
buscas ao “serial
killer do DF” foi
marcada por um
grande quantitativo
de policiais na
região do município
de Cocalzinho de
Goiás (GO). Mais
de 200 agentes
foram mobilizados
para a tarefa. Os
responsáveis pela
operação agora
revêem estratégias.
Nos últimos dias,
a coordenação da
força-tarefa passou
a apostar em
informações. Desde
o final da semana
passada não há mais
relato de que ele
tenha sido avistado.

Desigualdade
volta a crescer
Quase metade da
riqueza total do
Brasil, ou 49,6%, foi
parar nas mãos do
1% mais rico no ano
passado, mesmo
durante a pandemia
do novo coronavírus.
Há 20 anos, o
topo da pirâmide
detinha 44,2%. Os
dados fazem parte
do relatório de
Riqueza Global, que
é publicado uma vez
por ano pelo banco
Credit Suisse. Na
comparação entre
dez países, apenas
o topo da pirâmide
da Rússia conseguiu
concentrar mais
riqueza do que
a elite no Brasil.
Um movimento
parecido ocorreu
na maioria dos
países analisados,
sendo que apenas
na França e na
Alemanha a fatia
concentrada pelo
topo caiu. Segundo
o relatório, durante
a segunda e terceira
ondas da pandemia,
no fim de 2020 e
início deste ano, o
Brasil se destacou
em número de casos,
em comparação com
a região e o mundo.

BRASIL+MUNDO

Sexta, 25 de Junho de 2021

ESTADOS UNIDOS

Desabamento de prédio em
Miami deixa ao menos 1 morto
Outras 99 pessoas estão desaparecidas; operação de resgate continua
Divulgação / Miami-Dade Fire Rescue

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Um prédio de 12 andares de frente para o mar
desabou parcialmente
em Miami, na Flórida,
nesta quinta-feira (24),
deixando ao menos um
morto. Uma grande operação de resgate está
sendo realizada em busca de sobreviventes. De
acordo com as autoridades, além de dez feridos,
há ao menos 99 pessoas
desaparecidas.
Sally Heyman, comissária do condado de
Miami-Dade, disse que
as autoridades não conseguiram entrar em contato com dezenas de pessoas que supostamente
vivem no prédio, local
que concentra famílias e
pessoas que vão à Flórida nos meses de inverno
nos Estados Unidos em
busca de temperaturas
mais agradáveis.
“Há pessoas que supostamente estavam lá,
mas não sabemos se estão em férias ou outra
coisa, então estamos esperando”, disse Heyman
à CNN por telefone. “A
esperança ainda existe,
mas está diminuindo.”
Imagens de vídeo mostram uma parte significativa do prédio, na cidade
de Surfside, ao norte de
Miami Beach, reduzida a escombros e com o
interior dos apartamentos à vista. “O chefe da
polícia me disse que ao
menos duas pessoas fo-

GIRO

Paulo Guedes entregará reforma do
Imposto de Renda nesta sexta-feira
O Ministério da Economia informou nesta
quinta-feira (24) que a proposta do governo
para reformar o IR (Imposto de Renda) será
entregue ao Congresso Nacional na manhã
desta sexta-feira (25). O projeto deve trazer uma
ampliação na faixa de isenção do IR da pessoa
física, redução de tributo sobre empresas, fim
da isenção sobre a distribuição de dividendos e
de outros instrumentos financeiros. De acordo
com comunicado da pasta, os ministros Paulo
Guedes (Economia) e Flávia Arruda (Secretaria
de Governo) entregarão o texto ao presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), às 9h30. O
secretário especial da Receita Federal, José Tostes,
concederá uma entrevista coletiva às 11h para
detalhar as medidas.
Arquivo / TodoDia Imagem

TRAGÉDIA | Escombros de parte do prédio de 12 andares que desabou ontem em Miami

ram transportadas para
o hospital nesta manhã,
e uma morreu. Atendemos dez pessoas no local”, disse o prefeito de
Surfside, Charles Burkett,
à emissora americana de
TV NBC.
Ainda não está claro
quantas pessoas moravam no prédio, ou
quantas estavam nele no
momento do incidente.
Alguns moradores conseguiram sair sozinhos
pelas escadas, enquanto outros tiveram de ser
resgatados pela varanda.
Segundo Burkett, cães fa-

rejadores participam da
busca e, até a noite desta
quinta-feira, nenhum sobrevivente foi encontrado. Ele acrescentou que
ainda não se sabe a causa
do desabamento.
Santo Mejil, um morador da região, disse que
sua esposa, uma cuidadora, estava no prédio
quando ele desabou. Ao
jornal Miami Herald relatou que a mulher ouviu uma forte explosão.
“Parecia um terremoto”,
contou ele, soluçando, no
momento em que ela ligou para dizer que estava

sendo retirada do local.
A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine
Cava, lamentou a “terrível tragédia” e enviou
condolências para as
pessoas afetadas pelo
incidente. “Somos muito
gratos aos bombeiros e
a todos os socorristas no
local; que eles se mantenham seguros enquanto
trabalham para salvar vidas”, declarou. Segundo a
imprensa local, o prédio
foi construído em 1981 e
tinha 130 unidades – cerca de 80 das quais estavam ocupadas.

PAÍS VIZINHO

Após um ano, Brasil reabre fronteira com Venezuela
O Brasil abriu a fronteira com a Venezuela
pela primeira vez desde março do ano passado, mas limitou o
acesso a 50 pessoas por
dia. A entrada estava
bloqueada, segundo o
governo, por razões sanitárias, mas a medida
era criticada por advogados e organizações
de direitos humanos,
que diziam que deveria
ser feita exceção - com
medidas de controle
como testes ou quarentena - por se tratarem
de pessoas vulneráveis
que buscam refúgio.
A portaria 655, publi-
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cada nesta quarta-feira
(23), substitui uma das
dezenas que já foram
feitas a respeito da entrada de estrangeiros
no país e quem, segundo as organizações,
era discriminatória em
relação aos venezuelanos. Desta vez, passou
a ser permitida a entrada por terra de pessoas
dessa nacionalidade.
Segundo a portaria,
essas “pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de
fluxo migratório provocado por crise humanitária” poderão receber
assistência emergencial

de acolhimento e regularização migratória.
O texto diz que isso se
aplica também àqueles
que entraram no país
de 18 de março até agora, quando as fronteiras estavam fechadas,
ou seja, por caminhos
clandestinos. Até agora, eles estavam em situação irregular, sem
poder pedir refúgio e
sujeitos à deportação inclusive sumária, algo
que contraria a lei brasileira de migração e
tratados internacionais
sobre refúgio.
A reportagem teve
acesso a uma reunião

interna da Operação
Acolhida com parceiros, transmitida virtualmente, em que foi
avisado do limite de 50
pessoas por dia, que é o
que seria possível atender, de acordo com um
militar que participa da
Operação Acolhida. O
objetivo, segundo ele, é
“desestimular a entrada
ilegal no país”.
Em uma situação comum, antes da pandemia, a quantidade de
entradas e saídas na
fronteira de Santa Elena com Pacaraima era
de ao menos 300.
| FOLHAPRESS

PROPOSTA | O ministro da Economia, Paulo Guedes

Dólar encerra quarto pregão seguido
em queda e fecha valendo R$ 4,90
O dólar caiu pelo quarto pregão seguido nesta
quinta-feira (24), com recuo de 1,18%, indo a
R$ 4,9050. Este é o menor valor para a moeda
desde 9 de junho de 2020. O dólar turismo está
a R$ 5,0700. Na semana, o dólar recua 3,26%,
aprofundando a queda em junho para 6,11%.
No ano, há queda de 5,5%. Com a alta dos juros
no Brasil, o real é uma das moedas que mais se
valorizam ante o dólar no ano, após ficar boa
parte de 2021 na lanterna mundial, chegando a
acumular depreciação de 10,38% em 9 de março,
quando o dólar bateu R$ 5,79, a máxima neste
ano. Agora, a moeda brasileira sobe 5,8%. A queda
nesta semana rompeu pela primeira vez em
pouco mais de um ano a barreira psicológica de
R$ 5. Segundo analistas, porém, a cotação não
deve se manter neste patamar por muito tempo,
dado que o cenário ainda é de incertezas.

Ataque aéreo de forças da Etiópia
deixa 64 mortos na região do Tigré
Em meio a um conflito que se prolonga há meses
na Etiópia, um ataque aéreo de forças do governo
a um mercado na terça (22) deixou ao menos 64
mortos e 180 feridos em Togoga, na província do
Tigré. O levantamento provisório foi elaborado
pela população e por líderes locais, que também
acusam o Exército etíope de impedir o acesso de
socorristas à região para transferir feridos a um
hospital em Mekele, capital da província ao Norte
do país. Até esta quinta (24), 73 feridos haviam
sido encaminhados para o centro médico, e, de
acordo com testemunhas, dezenas de vítimas
seguem sob os escombros. O conflito teve início
em novembro do último ano.

Sexta, 25 de Junho de 2021
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De chuteira azul, Jô
marca e Timão vence
Atacante fez o segundo gol do Corinthians no início do segundo tempo
Sul-Americana, diante
de um rival bem frágil.
Titular apenas pela
segunda vez desde a
chegada de Sylvinho, Jô
ainda não havia feito nenhum gol sob o comando do treinador.
Na última rodada, ele
também iniciou o duelo
com o Bahia, em Salvador. Além de sair criticado por quase não ter tocado na bola no empate
sem gols, foi advertido
pela diretoria pela cor de
seus calçados e alvo de
críticas dos torcedores
nas redes sociais.
Jô chegou a argumentar que o modelo era
“azul-turquesa”,
mas
trocou o par nesta quinta. Ele também teve um
comportamento
mais
participativo.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Após ser advertido
pelo Corinthians por
usar uma chuteira verde
no último jogo da equipe, Jô mudou para um
modelo azul no duelo
com o Sport nesta quinta-feira (24). E a nova cor
deu sorte ao atacante.
Foi dele o segundo gol
do time alvinegro na vitória por 2 a 1, na Neo
Química Arena, pelo
Campeonato Brasileiro.
O camisa 77 não balançava a rede havia
quase um mês, desde 26
de maio, quando marcou na goleada sobre o
River Plate (PAR), por
4 a 0. Naquela ocasião,
os corintianos apenas
cumpriram tabela na

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

2022. Além dos valores
devidos ao atleta, o clube
do Parque São Jorge tem
uma dívida de 750 mil
euros (R$ 4,4 milhões na
cotação atual) com o Torino, da Itália, pela aquisição de 100% dos direi-

GIRO POR AI

Ponte Preta tem confronto
direto contra rebaixamento
A Ponte Preta volta a campo nesta sexta-feira (25)
contra o Brasil de Pelotas em busca de reverter a
sequência negativa de oito partidas sem vencer
e a quatro sem marcar gol. O jogo será às 19h,
no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Com
dois pontos, a Macaca é a lanterna da Série B do
Campeonato Brasileiro e terá um confronto direito
para tentar sair da zona de rebaixamento. O Brasil
está na 15ª colocação com cinco pontos. A vitória
será um passo importante para o time campineiro
sair do Z4. “A responsabilidade é de todos, dentro
ou fora de casa temos que estar focados e ir em
busca dos três pontos”, disse o atacante Rodrigão.
ÁlvaroJr/PontePress

DISPUTA | Timão venceu Sport na Neo Química Arena

No primeiro gol do
Corinthians, após cruzamento de Gustavo
Mosquito, o atacante
dividiu com o zagueiro
Maidana, que acabou
desviando a bola contra

a própria meta, aos 48
minutos da etapa inicial.
Jô marcou aos 6min
do segundo tempo após
cobrança de escanteio. o
Sport descontou, aos 37,
com Tréllez.

Equipe ainda deve R$ 4,4 mi por Avelar
Depois de decidir pela
saída de Danilo Avelar
por ofensa racista, o Corinthians se prepara para
negociar os termos da
rescisão contratual do
zagueiro — com quem
tinha vínculo até o fim de
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tos do defensor.
Emprestado pelos europeus ao Corinthians
em 2018, Danilo Avelar
foi comprado por 1,5
milhões de euros — em
duas parcelas iguais e
anuais. Em março deste

ano, temendo uma punição na Fifa, o clube do
Parque São Jorge pagou
a primeira parcela em
atraso. Agora, no mês
que vem, precisa desembolsar os 750 mil euros
restantes.
| FOLHAPRESS

RODRIGÃO | Responsabilidade por vitoria é de todos

Guarani contrata goleiro Lucas
França, que já pode jogar
O Guarani anunciou nesta quinta-feira (24) o
sexto reforço para o Campeonato Brasileiro Série
B. É o goleiro Lucas França, 25 anos, que chega
por empréstimo do Cruzeiro. O jogador já está
registrado no BID (Boletim Informativo Diário)
da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e
liberado para jogar nesta sexta-feira (25), em casa,
contra o Coritiba. A partida está marcada para às
19h. França chega para disputar vaga com Gabriel
Mesquista, que atuou nas últimas quatro rodadas.
No início da Série B, o goleiro titular foi Rafael
Martins, mas está se recuperando de uma fratura
na face. O novo goleiro foi revelado pelo Cruzeiro
e já defendeu o Nacional de Portugal e Ceará.
Atualmente, era reserva de Fábio no Cruzeiro.
Gustavo Aleixo/Cruzeiro

CONTRATO

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
Clubes
01 Bragantino
02 Athletico-PR
03 Fortaleza
04 Palmeiras
05 Atlético-GO
06 Atlético-MG
07 Flamengo
08 Fluminense
09 Bahia
10 Corinthians
11 Ceará
12 Internacional
13 Santos
14 Juventude
15 Sport
16 Cuiabá
17 São Paulo
18 Chapecoense
19 América-MG
20 Grêmio

PG
14

J
6

V
4

GP
16

SG
7

12
11
10

4
6
6

4
3
3

7
11
10

6
5
2

10

5

3

5

3

10
9
9

6
4
6

3
2
2

6
7
5

1
3
1

8
8
8

5
6
6

2
2
2

8
5
8

3
0
-1

8
7
6

6
5
6

2
2
1

7
5
4

-3
0
-5

4
3

6
4

1
0

4
4

-3
-1

3
3

6
6

0
0

3
4

-5
-6

2
0

6
3

0
0

2
2

-5
-3

• 6ª RODADA
Quarta-feira (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

Ontem (24/06)
16h – América-MG 1 x1 Juventude
19h – Chapecoense 1 x 2 Internacional
19h – Corinthians 2 x 1 Sport
19h – Ceará 2 x 1 Atlético-MG
21h30 – Bahia x Athletico-PR*
21h30 – Grêmio x Santos*

*Jogos não ﬁnalizados até o fechamento desta edição

Palmeiras fura fila
por Rafael Veiga
Raphael Veiga passa
atualmente pelo mesmo
processo que já aconteceu
com Rony. Embora tenha
contrato válido por mais
dois anos e meio, o Palmeiras se antecipou e já negocia para estender o vínculo
do jogador até o fim de
2024 — no caso de Rony
até o fim de 2025.
O Palmeiras tem seus
critérios ao ter escolhido
Rony e agora Veiga para
extensões. Vista como um
processo natural, a ideia
do clube é aumentar o vínculo dos jogadores mais
jovens e com potencial de
venda maior no mercado.
A estratégia, no entanto,
não abarca alguns jogadores com contratos se encerrando antes ou ao mesmo
tempo, que não recebem o
mesmo tratamento — seja

por não preencherem tais
requisitos ou qualquer outro motivo.
Os casos de Jaílson e Felipe Melo são os mais notórios. Os dois veteranos têm
vínculo com o Palmeiras
até o fim deste ano apenas, mas ambos ainda não
foram procurados pela diretoria para falar sobre renovação.
Willian, que tinha vínculo se encerrando como o
do goleiro e o do capitão,
já tem um novo contrato
acertado, cuja renovação
só não será anunciada
agora justamente para não
causar um desconforto
ainda maior. Em dezembro 2022, chegam ao fim
os contratos de Victor Luís,
Marcos Rocha, Gustavo
Scarpa e Lucas Lima.
| FOLHAPRESS

FRANÇA | Disputará vaga com Gabriel Mesquista

Marta faz gol do meio de campo
em vitória do Orlando Pride
Prestes a disputar mais uma Olimpíada, Marta fez
um gol do meio de campo, nesta quinta-feira (24),
na vitória do Orlando Pride sobre o Kansas City,
por 3 a 1, pela NWSL (Liga Nacional de Futebol
Feminino, em tradução do inglês). Aos 40 minutos
do segundo tempo, Marta partiu do seu campo de
defesa e finalizou poucos metros depois do círculo
central. O tento foi o terceiro do Orlando Pride na
partida. Sydney Leroux marcou os outros dois, e
Mariana Larroquette descontou para Kansas. O
Orlando Pride compartilhou o golaço da brasileira
em suas redes sociais. “Marta não é real!”, escreveu
o clube em postagem no Twitter.
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COPA AMÉRICA

Conmebol explica
por que o 1º gol
do Brasil foi legal

Captura de vídeoConmebol

Apesar da posição da entidade, a Federação Colombiana
protestou e pediu a suspensão do árbitro Néstor Pitana
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Após a polêmica relacionada ao primeiro gol da
seleção brasileira, marcado por Roberto Firmino,
diante da Colômbia pela
Copa América, nesta quarta-feira (23), a Conmebol
explicou o motivo da validação do tento. Na jogada,
Neymar tenta um passe
em profundidade, a bola
bate em Nestor Pitana, árbitro do duelo, sobra nos
pés de Paqueta, que abre
para Renan Lodi e este
cruza para o camisa 20 botar no fundo das redes.
Os atletas da equipe de
Reinaldo Rueda pediram

que fosse dada bola ao
chão por conta de uma
possível interferência do
juiz. No entanto, esta situação só ocorre quando
se inicia um ataque promissor, quando a bola entra diretamente no gol ou
quando há uma inversão
na posse. Segundo o VAR
do duelo, nenhuma dessas
situações foi observada.
A entidade disponibilizou um vídeo em que há
trechos da conversa de Pitana com os companheiros que estavam na cabine
de vídeo. O principal aspecto observado era sobre
o impacto que o desvio
teve para a continuidade
do lance.

Por conta da grande paralisação, a partida teve
10 minutos de acréscimo
e o Brasil conquistou sua
terceira vitória no torneio.
Com o resultado de 2 a 1,
o time de Tite também
garantiu a primeira colocação no Grupo B e enfrenta o Equador no próximo domingo (27).
Apesar da posição da
Conmebol, A Federação
Colombiana de Futebol
(FCF) apresentou nesta quinta-feira (24) uma
nota de protesto à Conmebol pela arbitragem
do argentino Néstor Pitana e pediu a suspensão imediata do trio de
arbitragem.

SBT perde para a Rede Globo
A vitória apertada do
Brasil sobre a Colômbia
rendeu para o SBT 13
pontos de ibope e 20%
de share em São Paulo.
Todos os dados deste
texto são de audiência
consolidada,
medida
pela Kantar Ibope Media, mas foram obtidos
de forma independente

(a Kantar não divulga
tais dados comparativos
à imprensa por questões
contratuais).
Maior e principal
mercado da publicidade nacional, na Grande
São Paulo cada ponto
de ibope vale por cerca
de 76,5 mil domicílios
sintonizados (“share” é a

NA EUROPA

| FOLHAPRESS

Tite é multado em R$ 24,6 mil
A Conmebol multou
o técnico da seleção
brasileira, Tite, em US$
5 mil (R$ 24,6 mil) por
criticar a organização
da Copa América. O
valor será debitado da
premiação que a CBF
receberá ao final da
competição, em julho.
O motivo da punição

foi o teor de parte da
entrevista
concedida
pelo treinador em 12
de junho, na véspera da
abertura da competição
em Brasília — o Brasil
venceu a Venezuela por
3 a 0 no estádio Mané
Garrincha.
Tite usou duas vezes
a palavra “atabalhoa-

da” para descrever a
organização do torneio
e mencionou os alvos
de suas declarações:
“É uma crítica direta
à Conmebol e a quem
decidiu, dentro da CBF,
ser a Copa América aqui
[no Brasil]”, disse o treinador na ocasião.
| FOLHAPRESS

Seleção é a única a não usar 24
Entre os dez participantes da Copa América,
o Brasil é o único que não
tem um jogador inscrito
com a camisa 24. A CBF
não informou a razão
para isso. Diferentemente do restante do mundo,
existe um histórico de rejeição a essa numeração
no futebol brasileiro por

preconceito ao homem
gay.
O número 24 no Brasil
está ligado ao jogo do bicho, no qual representa
o veado, animal usado
de forma pejorativa para
ofender homossexuais
no país. Por causa da
pandemia da Covid-19,
a Conmebol permitiu

que neste ano cada equipe pudesse inscrever 28
atletas no torneio continental e distribuir a numeração livremente.
Na relação de inscritos
do Brasil, o goleiro Ederson usa o número 23. O
seguinte da lista é o 25 do
volante Douglas Luiz.
| FOLHAPRESS

BRASILEIRÃO

Uefa acaba com o
‘gol fora de casa’
A Uefa anunciou, na
manhã desta quinta-feira (24), que a regra do
“gol fora de casa” deixará de valer em todos os
torneios de futebol organizados pela entidade. A
partir de agora, em caso
de qualquer empate em
jogos de ida e volta, haverá uma prorrogação de
30 minutos e, se persistir a igualdade no placar
agregado, a decisão fica
para os pênaltis.
O “novo” formato vai
começar já na temporada 21/22, que se inicia
nas próximas semanas,
e é válido para quaisquer
confrontos masculinos,
femininos e juvenis.
Aleksander Ceferin, pre-

participação no universo
de TVs ligadas).
Em compensação, no
mesmo horário do futebol no SBT, a Globo
—que exibiu “Jornal Nacional” e a novela “Império”— registrou mais que
o dobro: 27 pontos de
ibope e 41% de “share”.

VAR | Conmebol divulgou imagens do VAR e conversa entre juiz e a equipe da cabine

sidente da Uefa, explicou
ao site da entidade que a
decisão se deu após “várias reuniões” e que não é
unânime.
“A regra dos gols fora de
casa tem sido uma parte
intrínseca das competições da Uefa desde 1965.
No entanto, a questão da
sua abolição foi debatida
em várias reuniões nos
últimos anos. Embora
não tenha havido unanimidade de pontos de
vista, muitos treinadores,
torcedores e outras partes interessadas do futebol questionaram sua
justiça e expressaram sua
preferência pela abolição
da regra”, declarou.
| FOLHAPRESS

Nervosismo retorna ao Tricolor
A conquista do título
do Campeonato Paulista
parecia ser o suficiente
para tirar o peso dos últimos anos das costas do
São Paulo, mas o nervosismo em campo voltou
a dar as caras durante
o início ruim no Brasileiro. Na quarta-feira
(23), diante do Cuiabá, a
equipe comandada por
Hernán Crespo começou
controlando o jogo, mas
se desequilibrou quando
o clube mato-grossense
fez o gol de empate.
O São Paulo chegava
com facilidade ao gol
do Cuiabá quando jogava pelo chão. Foi assim que Orejuela achou
Rigoni, que tocou para
Benítez abrir o placar.
No entanto, assim que

o Cuiabá empatou com
Rafael Gava após falha
de marcação, a postura são-paulina mudou
completamente.
Querendo de qualquer
maneira o segundo gol,
a equipe de Crespo começou a acelerar as jogadas e deixou espaços
para contra-ataques. A
mudança foi punida aos
39 minutos da primeira
etapa. O São Paulo subiu para a cobrança de
um escanteio, e, com a
bola espirrada, o time de
Mato Grosso partiu com
quatro jogadores para
o ataque. Com a defesa
desarrumada, Rigoni não
conseguiu acompanhar
Elton, que aproveitou
cruzamento de Rafael
Gava para virar o jogo.

A pressão sentida em
campo é semelhante à
vista na temporada passada, quando o time entrou em má fase e desperdiçou a chance de
ser campeão brasileiro
na reta final. Na época,
contudo, o título paulista ainda não havia sido
conquistado e a indigesta fila era considerada
um peso para jogadores e
torcedores.
Crespo foi questionado na entrevista coletiva
depois da partida contra
o Cuiabá sobre o nervosismo do time. O técnico
argentino, no entanto, se
esquivou da resposta e
ressaltou que o momento não é o que eles esperavam depois do título
paulista.

“A situação não é fácil.
Não é a situação que todos pensávamos, o começo não é o melhor - e
sabemos. Seguramente,
não merecemos estar aí
[na zona de rebaixamento], mas estamos. Vamos
acertar, continuar a trabalhar, e sabendo perfeitamente que temos um
elenco que pode ter resultados melhores, sem dúvida. É continuar trabalhando, insistindo”, disse.
O sentimento de união
para espantar a fase ruim
foi exaltado por Martín
Benítez depois do jogo.
Responsável pelo primeiro gol, ele correu para
abraçar Crespo e afirmou
que o grupo está junto
para afastar a crise.
| FOLHAPRESS
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OLIMPÍADAS DE TÓQUIO

Brasil paga até R$ 250 mil por ouro
Essa é a premiação anunciada pelo COB para modalidades individuais; valor chega a R$ 750 mil por equipe
Divulgação

AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

A busca dos atletas
brasileiros pelo pódio
em Tóquio 2020 a partir
de 23 de julho ganhou
um incentivo a mais do
Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A entidade
anunciou a premiação
em dinheiro de todos os
medalhistas, sejam das
modalidades individuais
ou por equipes.
“Quero anunciar, em
primeira mão, a decisão
da diretoria do Comitê
Olímpico do Brasil para
homenagear e reconhecer o trabalho de vocês
atletas, principais protagonistas do Movimento
Olímpico. Com esta ação,
o COB reconhece o esforço, o comprometimento
e a disciplina colocados
em prática para a conquista de uma medalha

olímpica. Essa premiação é oriunda de recursos privados do COB e é
fundamentada em um
dos nossos pilares: a meritocracia. Desejo a todos
um excelente trabalho e
tenham em mente, em

Até o momento, o
país tem 273 vagas
confirmadas para os
Jogos de Tóquio
primeiro lugar, a saúde
de vocês”, disse Paulo
Wanderley Teieira, presidente da entidade, durante encontro virtual
realizado ontem (23)
com integrantes da delegação brasileira.
Os valores variam de R$
100 mil a R$ 250 mil para
para os medalhistas dos

esportes individuais. Já
nas modalidades coletivas, o montante da premiação anunciada será
dividido pelos integrantes: pode variar entre R$
200 mil a R$ 500 mil para
equipes com seis atletas,
e vai de R$ 300 mil a R$
750 mil para times com
sete atletas.
Os medalhistas recebem por cada conquista e
podem acumular premiação. A entrega dos valores
ocorrerá ainda este ano.
Até o momento, o país
tem 273 vagas confirmadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A última delas foi confirmada
nesta sexta-feira (24) com
a convocação do tenista
cearense Thiago Monteiro pela Federação Internacional de Tênis (ITF,
sigla em inglês). O mineiro João Menezes já estava
classificado para Tóquio.

VÔLEI

ANIVERSÁRIO

Messi faz 34 anos e recebe
homenagens de estrelas
Divulgação/AFA

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Lionel Messi fez aniversário nesta quinta-feira (24) e ganhou os
parabéns de estrelas
do futebol. Nas redes
sociais, nomes como
Neymar, Pelé, Ronaldinho e Daniel Alves homenagearam o atacante
do Barcelona e da seleção argentina, que está
completando 34 anos.
“Feliz
aniversário,
irmão. Que Deus te
abençoe e que você tenha muita saúde para
continuar alegrando o
futebol. Te amo, irmão”,
escreveu Neymar no
Instagram.
Lionel Messi, um dos
maiores jogadores da
história do futebol, chegou hoje aos 34 anos
de uma maneira para
lá de conturbada. Isso
porque o contrato do
argentino com o Barcelona acaba na próxima
quarta-feira (30) e, até
o momento, as notícias
sobre renovação ou sobre uma saída do clube
não passam de rumores.
O fato é que Messi vai
oficializar o seu destino
profissional em menos
de sete dias. Criado na
base catalã, o jogador
por pouco não deixou
a equipe na temporada

MEDALHA | Os atletas recebem por cada conquista e podem acumular premiação

Brasil vence Japão e está
na final da Liga das Nações
O Brasil está na final feminina da Liga das Nações
de Vôlei. O time do técnico
José Roberto Guimarães
venceu nesta quinta-feira (24) o Japão, por 3 sets
a 1 (parciais 25/15, 25/23,
28/30 e 25/16), e se classificou para enfrentar na decisão o vencedor do duelo
entre Estados Unidos e
Turquia, que jogam logo
mais. Esse é o último teste
antes dos Jogos de Tóquio.
A Liga das Nações está
sendo jogada, tanto no
masculino quanto no feminino, em uma bolha

sanitária em Rimini, na
Itália. O Brasil enviou seu
time titular para a competição, apesar de não poder
contar durante boa parte
do torneio com Natália,
que se recuperava de uma
lesão, enquanto outras seleções esconderam o jogo
visando a Olimpíada.
O time brasileiro fechou
a primeira fase, quando todos jogaram contra todos,
na primeira posição, com
13 vitórias, só uma a menos
que os Estados Unidos. O
Japão passou em terceiro,
e a Turquia em quarto. O

Brasil defende a medalha
de prata conquistada em
2019, na edição mais recente do torneio, que não
foi jogado em 2020.
Tandara foi o destaque
do jogo de hoje, marcando 23 pontos, sendo 22 no
ataque. A final do torneio
está marcado para esta
sexta-feira (25). No masculino o mata-mata começa
no amanhã, com Brasil x
França e Polônia x Eslovênia. Os brasileiros terminaram em primeiro na fase
de classificação.

| FOLHAPRESS

COPA AMÉRICA

É 10 | Argentino Messi tem extensa lista de premiações

passada - em agosto,
ele chegou a comunicar
formalmente seu desejo de sair, mas os próprios termos do contrato acabaram adiando a
decisão.
O argentino tem uma
carreira recheada de
conquistas. Considerado um dos grandes da
história, o meia ainda é
destaque do Barcelona
e principal esperança
de títulos para a seleção
argentina.
Messi é o maior vencedor do prêmio de melhor do mundo da Fifa.
Já são seis, a última em

2019. Ele também conseguiu no início de 2020
o Prêmio Laureus, dado
ao melhor esportista do
ano. Foi a primeira vez
que um futebolista venceu a honraria.
Além da extensa lista
de premiações individuais, o camisa 10 do
Barça também encheu a
sala de troféus do clube
catalão. São dez título
do Campeonato Espanhol, oito Supercopas
da Espanha, sete Copas
do Rei, quatro Ligas dos
Campeões, três Supercopas da Uefa e três
Mundiais de Clubes.

Uruguai faz as pazes com a
vitória e Bolívia corre risco
Mesmo sem ser brilhante, o Uruguai, enfim, fez as
pazes com a vitória. Após
cinco partidas, o time do
técnico Óscar Tabárez superou, nesta quinta-feira
à noite (24), a Bolívia por 2
a 0 - com gol de Quinteros
(contra) e Cavani - e respirou aliviado no Grupo A
da Copa América.
A última vitória da seleção celeste havia sido
no dia 13 de novembro de
2020, por 3 a 0 sobre a Colômbia pelas Eliminatórias. Desde então, tinham

sido duas derrotas, três
empates e apenas um gol
marcado.
O resultado na Arena Pantanal deixou a
Bolívia por um triz na
competição. Caso o Paraguai apenas empate
com o Chile no jogo das
21h (horário de Brasília), os bolivianos já estarão eliminados.
Na última rodada da
primeira fase o Uruguai
enfrentará o Paraguai no
Nilton Santos (RJ) e a Bolívia encara a Argentina na

Arena Pantanal. Ambos os
jogos acontecerão na próxima segunda-feira (28).
Após uma partida apagada no empate em 1 a 1
com o Chile — quando foi
titular pela primeira vez
— Arrascaeta se destacou
diante dos bolivianos.
Além da assistência no gol
contra de Quinteros, ele
criou boas jogadas e poderia ter somado mais um
passe para gol no segundo tempo, quando Cavani
perdeu gol incrível.
| FOLHAPRESS
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DICAS

14 livros para aquecer

o coração no inverno
DA REDAÇÃO			
AMERICANA

Um café ou chá quentinho,
um cobertor, a janela aberta
para deixar o sol entrar. Nesse
cenário perfeito para receber
a estação mais fria do ano, só
falta uma coisa: um bom livro
nas mãos.
Por isso, selecionamos hoje
14 livros para aquecer o coração nesse inverno, que começou no dia 21 deste mês e
segue até 21 de setembro.

Trono de Cangalha
O livro narra a vida de
um garoto que nasceu
na caatinga e, na fase
adulta, leva para a zona
urbana a luta iniciada por
seus antepassados. Uma
linda história de amor,
de superação, uma saga
que mescla a nobreza de
valores humanos com os
mais viscerais instintos de
sobrevivência.
(Autor: Aroldo Veiga | 240
páginas | Valor: R$ 50,00
| Onde encontrar: site do
autor e Amazon)

Lumen Há
Por meio de poesias, a obra
transborda sentimentos e reflexões sobre os recomeços e
renascimentos que cada fase
da vida impõe. Lumen Há
desperta no leitor o desejo de
conhecer e reencontrar-se consigo mesmo.
(Autora: Tai | Editora: Chiado
Books | 74 páginas | Valor: R$
32,00 | Onde encontrar: Amazon)

Amar-se: uma
viagem em busca
de si mesmo
O criador de um dos maiores
canais de relacionamento
no YouTube, Nós da Questão, com mais de um milhão
de inscritos, reúne na produção os 28 anos de experiência na Psicologia. O lançamento reúne uma série de
reflexões e exercícios que
fortalecem e direcionam o
leitor para mudanças.
(Autor: Marcos Lacerda |
Editora Latitude | 180 páginas | Valor: R$ 46,90 | Onde
encontrar: Amazon)

Inteligência do Coração
A obra apresenta 108 lições que
ajudam o leitor a acessar a inteligência do conexão de maneira
simples e leve. Uma prática que
exige menos razão e mais amor
para materializar os sonhos.
(Autora: Patrícia Meirelles | Luz
da Serra Editora | 312 páginas |
Valor: R$ 69,90 | Onde encontrar: Loja Luz da Serra)

No fundo do rio
O lançamento do escritor finalista
do Prêmio Jabuti 2020 mistura a
lenda do boto cor-de-rosa, cultura
do folclore brasileiro, com um fragmento do Terceiro Reich localizado
na Amazônia Oriental. Os fatos
históricos abrem espaço para o romance de Bruno e Cecile e a triste
partida da protagonista que some
misteriosamente no Rio Jari.

São leituras de vários gêneros,
que vão do romance à distopia,
ideais para quem quer aproveitar
as temperaturas mais baixas

Raízes – a força da minha
origem
Ambientado nos anos 70 na Bahia, o romance narra a história de um rapaz que
viveu a infância e adolescência no meio
rural sem poder ir para a escola. A perseverança do protagonista torna a trajetória
um exemplo para quem, com amor e bons
princípios, encara as mais duras lutas.
(Autora: Lu Nagao | Editora: Capella
Editorial | 132 páginas | Valor: R$ 35,00
| Onde encontrar: Amazon)

Crônicas de
uma pandemia

Educar, amar e
dar limites

O que passear de tuk-tuk
na Índia tem a ver com o
sucesso musical de 1985
We are the world, George
Orwell e os apagões em
Cuba? Conexões imperceptíveis a olhares menos
sensíveis são afloradas na
visão intimista de Gustavo
Miotti nesta obra sobre a
condição humana.

Leitura obrigatória para
todos que desejam preparar os filhos para enfrentar
os obstáculos do mundo,
a obra reúne tudo o que é
preciso saber para nutrir a
inteligência emocional das
crianças. O propósito é o desejo de toda família: formar
um indivíduo maduro, autônomo e responsável.

(Autor: Gustavo Miotti |
Editora Buqui | 160 páginas
| Valor: R$ 39,90 | Onde encontrar: Amazon)

(Autora: Sara Braga | Editora Gente | 191 páginas | Valor:
R$ 39,90 | Onde encontrar:
Amazon )

1984

O Eu sensível

Clássico de Orwell, essa sátira política é ambientada em
uma distopia futurista, em
que trouxe a mítica do Grande Irmão, ou seja, as câmeras
do governo totalitário que
controlam toda a população. A obra que deu origem
ao reality show Big Brother.

A partir de uma pesquisa
com cem qualidades de
sentimentos, a psicóloga
Beatriz Breves convida
o leitor, sob a forma de
exercício, a uma conexão
consigo mesmo. E alerta
sobre a necessidade de
resgatar o “sentir” que foi
suprimido pela “razão”.

(Autor: Paulo Stucchi | Editora
Insígnia| 240 páginas | Valor: R$
49,90 | Onde encontrar: http://
bit.ly/nofundodorio)

D’Angelo - O
Viajante de Conca
Um romance de época
que mescla história e
ficção num cenário de
pós-guerra com lindas
paisagens da Itália. A
trama trata sobre empoderamento feminino, parentalidade e pioneirismo
empresarial.
(Autor: Sérgio Giacomelli
| 294 páginas | Valor:R$
47,20 | Onde encontrar:
Amazon)

Faça você mesmo
Novo livro do best-seller
Gary Chapman traz ferramentas eficazes para
que esposas, maridos,
pais e mães possam melhorar a harmonia do lar
com insights bem-humorados.
(Autor: Gary Chapman |
Editora: Mundo Cristão |
1632 páginas | Valor: R$
43,92 | Onde encontrar:
Capa preta: Amazon Capa
colorida: Amazon)

Contos de Awnya:
RAVEL
E se você fosse o seu maior inimigo? Esta é a questão de Ravel,
um talentoso mago que desenvolveu intolerância à magia na
obra Contos de Awnya: RAVEL.
(Autor: Flávio Arthur | 480 páginas | Valor: R$ 12,00 (eBook), R$
46,60 (livro físico) | Onde encontrar: Amazon, Uiclap)

Delito Latente
O livro encerra a saga da jornalista ficcional Betina Zetser. Trata-se de um romance
policial que faz um alerta sobre o tráfico de órgãos.
(Autora: Luciana de Gnone
|350 páginas | Valor: R$ 39,90
(físico) R$11,99 (eBook) |
Onde encontrar: Amazon)

(Autor: George Orwell| | Editora: Editora Edipro Edições
Profissionais Ltda | 288
Páginas | Valor: R$ 24,50 |
Onde encontrar: Amazon)

(Autora: Beatriz Breves
| 92 páginas | Valor: R$
39,90 | Onde encontrar:
Amazon)
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CANAL CURTA!

Série apresenta
reflexões de 12
críticos de cinema

TV Tudo
Pendência

Análises focam nas relações dos filmes com áreas de
estudo como filosofia, história, sociologia e estética
Divulgação/Curta!

DA REDAÇÃO		
AMERICANA

A sétima arte é posta
em observação por 12
grandes nomes da crítica de cinema brasileira:
Luiz Zanin, Heitor Augusto, Ângela Prysthon,
João Batista, Luiz Joaquim, Ernesto Barros,
Celso Marconi, Marcelo
Lyra, Marcelo Ikeda, Alexandre Figueirôa, Carol
Almeida e José Geraldo
Couto. A experiência e
as reflexões de cada um
deles dá o tom dos episódios da série “Palavra Crítica”, que chega ao canal
Curta!. A produção é da
Opara Filmes, com direção de Thiago Leitão
As discussões de cada
episódio vão além da
análise individual de
cada um dos críticos, e
perpassam por temas
como a importância da
arte, representatividade,
as relações dos filmes
com áreas de estudo
como filosofia e sociologia, estética, história,
entre muitos outros assuntos que se conectam
ao cinema.
Assim, com tamanha
riqueza temática, os episódios vão se configu-

A qualquer momento
desses, a direção da Record
deve bater o martelo sobre
a data de encerramento do
“Power Couple”.
Por enquanto, só é possível anunciar que será no
final de julho.

Confidencial

Nos interiores da Band se dá como certo que este será o
último ano do “MasterChef”. Nos diversos desenhos de grade
que já existem, o programa não aparece em nenhum. O assunto ainda é tratado com absoluto sigilo pela sua direção.

De qualquer forma

Já estão no ar as primeiras chamadas da nova temporada
do “MasterChef”, para estrear no dia 6 de julho, 22h45. No
Discovery Home & Healt, um pouco antes, 19h40.
Todas muito em cima da chef Helena Rizzo, a nova jurada.
Reprodução Instagram

Água pro vinho

A diferença entre Eurocopa e Copa América, as duas
em jogo, não fica só no tamanho da bola.
Organização,
estádios
e estado dos gramados
também são bem outros. A
simultaneidade nos leva a
comparações que são inevitáveis.
OLHAR | O crítico de cinema Luiz Zanin é convidado

rando em uma espécie
de mosaico de pontos de
vista que, integrados, formam uma análise bastante completa.
O crítico Luiz Zanin,
que trabalha para o jornal
“O Estado de São Paulo”,
há 30 anos, começa falando de sua própria relação com a sétima arte:
“O cinema, para mim, é
um posto de observação
avançada do mundo,
que me abriu muitas janelas para outras culturas, para outras pessoas
diferentes de mim, para
outras épocas históricas
que eu nunca vivi”, comenta o jornalista. Zanin
reflete, ainda, sobre seus

próprios métodos de desenvolvimento de uma
análise crítica, que – segundo ele – são afetados
por sua bagagem cultural
e por suas vivências anteriores.
Na sequência, a história do Gulag, o sistema de
campos de trabalho forçado da URSS, é dissecada em documentário. O
horror por trás do Gulag,
um sistema de campos
de trabalhos forçados
dentro da antiga União
Soviética, é contado no
documentário “Gulag, a
história dos campos de
concentração soviéticos”.
A exibição é nesta sexta
(25), às 23 horas.

Mercado

Roberta Ferreira, profissional contratada para tratar do esporte no comercial
da Band, deixou a emissora.
Com a experiência de muitos anos de Globo, será, sem
dúvida, um desfalque bem
importante.

Registro

A Globo já solicitou o
registro da marca “Tá Lascado” e aguarda prazo de
apresentação de oposição.
O título será utilizado por
Gil do Vigor, no “Mais Você”.

Tem história

Ary Toledo, 83 anos, será
uma das atrações do próximo “Domingo Espetacular”
na Record. Durante dois
meses, Ary precisou ficar internado para tratar de uma
pneumonia.

Está de volta

Depois de 15 meses no
estaleiro, J. Junior está de
volta às transmissões do
Grupo Globo. O seu retorno
aconteceu terça-feira, com
Ponte Preta e Operário (PR),
no SporTV/Premiere.

Chegando

A Discovery anunciou ontem que o serviço de streaming Discovery+, já lançado
nos Estados Unidos e em
outros mercados, chegará
ao Brasil em setembro.
“A equipe de produção
da América Latina está trabalhando com produtoras
locais e globais de primeira
linha em mais de 40 títulos
para estrear até o final de
2022, e está desenvolvendo
mais de 150 programas”, diz
o comunicado.

Helena Rizzo

Estreia de hoje

Nesta sexta, 23h, a Record
leva ao ar o primeiro episódio da série “O Hospital”,
desenvolvida por seu departamento de jornalismo.
Um trabalho que mostra
toda a tecnologia de ponta
envolvida no tratamento e
detecção de doenças, além
de uma faceta emocionante por trás dessa rotina: o
fator humano na prática
da profissão. Na sequência
desta exibição, o Playplus
já disponibilizará o segundo
episódio.

Bate – Rebate
· De férias no “Hoje em
Dia” da Record, Ticiane Pinheiro retorna, para o ao
vivo, no próximo dia 6...
· ...Por sua vez, Ana
Hickmann sairá no dia 2, e
retornará no dia 12.
· As gravações da primeira temporada do “Te Devo
Essa! Brasil” deverão ser encerradas no próximo dia 30...
· ... Neste sábado, Caio
Castro será a atração, presenteando um sócio com
uma reforma...
· ... Vale lembrar que o artista não paga nada nesse
programa. Todo o custo é
bancado pelo SBT.

· Claudete Troiano entrevista Priscila Fantin nesta
sexta-feira no “Vou Te Contar”, às 10h30, na Rede TV!...
· ... A atriz divulga o espetáculo “Precisamos Falar
de Amor - Sem dizer Eu te
Amo”, ao lado de Bruno Lopes, que também participa
da peça.
· “Encontro”, programa da
Fátima Bernardes na Globo,
comemora hoje 9 anos no ar.
· SBT transmite dia 13 de
julho, às 21h30, o duelo entre
São Paulo e Racing pelas oitavas da Libertadores.
· “Vai Que Cola” ficará na
grade de sábado da Globo
até 17 de julho.

C´est fini
O caso do serial killer
Lázaro Barbosa obrigou a
todas as TVs e programas
a abrirem espaço para a
cobertura, por causa do interesse do público e da audiência que tem gerado.
Há momentos inclusive
em que as principais redes
(Globo, Record e SBT) estão
no ar, simultaneamente,
com esse assunto. Nem o
“Mais Você”, da Ana Maria
Braga, escapa.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo

Sexta, 25 de Junho de 2021

oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Abençoe tudo que
você experimentou até
aqui, as agruras e as
celebrações, porque se algo tivesse
sido diferente, você não estaria aqui
e agora lendo estas linhas. Abençoe
tudo e ingresse a um novo ciclo. Em
frente.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Os acontecimentos
pesam na sua alma,
porque você ainda não
os digeriu, e provocam congestão.
Porém, isso é temporário, porque sua
alma vai metabolizar tudo e seguir em
frente, na aventura da vida. Esse é o
processo.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Nada é de ninguém
verdadeiramente,
porque tudo, na existência humana, é
temporário. Por isso, viva com o maior
desapego possível, desfrutando do
tempo existencial com despreocupação, como se não houvesse amanhã.

TOURO | 21/4 a 20/5
Tudo que você pensava
conhecer bem andou
mudando com tamanha
rapidez, que é possível você ir
dormir num mundo e acordar noutro
completamente diferente, com a alma
perplexa, sem saber ao certo o que
aconteceu.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Encontrar um ponto
em comum entre as
pessoas, para se unirem
e lutarem a favor do mesmo objetivo,
este é o desafio mais importante a
ser superado, porque sem haver nada
em comum, as potencialidades serão
desperdiçadas.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
A presença próxima de
pessoas complica tudo,
porque agrega olhares e julgamentos. Porém, não se pode imaginar a
existência humana sem a convivência,
nossa consciência precisa de referências, feitas pessoas.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Não importa tanto o que
você tem, importa mais
o que você fizer com o
que você tem. É o uso dos recursos
que dá valor a esses, porque, senão,
fica tudo em estado potencial, impossível de ser apreciado por outras
pessoas.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Apesar de ser arriscado,
valerá mais a pena se
lançar ao futuro com
atrevimento do que se acomodar no
território conhecido e consolidado. É
uma tentação se acomodar, porque
se lançar ao futuro dá trabalho e é
arriscado.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Ainda que haja, aparentemente, um abismo
intransponível entre
suas práticas diárias e aquilo que você
gostaria de ser, isso não há de servir
para nutrir o desânimo, mas incentivar
a erguer as pontes necessárias.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
A construção de relacionamentos é o maior
desafio de todos para
um ser humano, porque não depende
apenas de sua força e empenho, mas
da possibilidade de haver entendimentos, a despeito de quaisquer
discórdias.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Quando você se colocar
no lugar das outras
pessoas ao seu respeito, então terá
desenvolvido empatia suficiente
para se fazer entender, mesmo nos
seus raciocínios mais complicados. É
preciso comunicar.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Compartilhar seu caminho nunca será tarefa
fácil, porque não se pode
ter todo o controle em suas mãos.
Porém, as companhias enriquecem o
coração, o intelecto e a capacidade
criativa de praticar coisas novas e
instigantes.

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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