No STF contra
Bolsonaro
Senadores da CPI entram
com notícia-crime contra
presidente no caso Covaxin
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Lei contra aglomeração agora prevê
cassar alvará e multa de R$ 290 mil
Endurecimento das punições a bares e casas noturnas que descumprirem regras do Plano SP contra Covid é
aprovado por unanimidade na Câmara de Americana e só depende da sanção do prefeito para entrar em vigor P4
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Vacina de dose única
começa a ser aplicada
em Americana e SBO
Duas cidades recebem
primeiro lote com 3.580
unidades do imunizante
da Janssen, que não requer
a dose de reforço

A Vigilância Epidemiológica
de Americana informou nesta
segunda-feira (28) que foram
confirmados na cidade dois
casos da variante Gama (novo nome da antiga variante
brasileira P1, de Manaus/AM)
do novo coronavírus. Trata-se
de um homem de 44 anos,
morador do bairro Antônio Zanaga, e um outro homem, de
59 anos, do bairro Morada do
Sol. Ambos se recuperaram.
Estudo feito na Universidade
de Harvard sugere que essa
cepa do vírus, presente em
quase 90% dos casos em SP,
é mais letal e contagiosa.

Cidades 03

Região tem nova
disparada de mortes
por Covid na semana
Em Americana, Hortolândia,
Nova Odessa, Sumaré e
Santa Bárbara foram 140
óbitos em 7 dias, o maior
número desde maio

05 Cidades

Cidades 05
DOSE ÚNICA | Primeiro lote da Janssen chegou nesta segunda a Santa Bárbara (foto) e Americana
Pedro Ladeira/Folhapress

Fim da
caçada

Cepa do AM é
detectada em
Americana

Após 20 dias de
perseguição, Polícia
encontra e mata o
‘serial killer’ Lázaro
Barbosa em Goiás P10

FIM DA NOVELA | Policiais chegam comemorando no ponto de apoio após captura do bandido ontem

Saúde inicia
nas UBSs uso
de testes
A Secretaria de Saúde de
Americana informou que
começará a utilizar, a partir
desta terça-feira (29), em
todas as unidades básicas
de saúde, parte dos 20 mil
testes rápidos para detecção da Covid-19 que foram
adquiridos com recursos
repassados pela Câmara
de Vereadores, em maio.
Segundo a pasta, cada UBS
irá realizar, no máximo, 16
testes diariamente e moradores de qualquer idade poderão fazê-lo.
03 Cidades
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Saneamento em Hortolândia

22°
13°
Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
- 0,19%
R$ 4,928

Euro

- 0,31%
R$ 5,877

Bovespa

+ 0,14%
127.429 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.384 | 26/06/2021

09 - 13 - 22 - 25 - 26 - 31

Quina
Concurso 5.590 | 26/06/2021

25 - 28 - 36 - 60 - 61

Federal
Concurso 5.574 | 26/06/2021

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

Bilhete
27751
59180
54129
29305
25013

FRASE DO DIA
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ANA PERUGINI
ADVOGADA E EX-DEPUTADA

Descobri que o tempo
é apenas um espaço. Em
2004, fotografei um outdoor nas margens da SP101 (Rodovia Jornalista
Francisco Aguirre Proença), na Avenida da Emancipação, com o anúncio
da tão sonhada ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Hortolândia. Era
só um cartaz em um ano
de eleição.
Meses depois, elegemos
Ângelo Perugini prefeito
pela primeira vez e conquistamos uma cadeira
na Câmara Municipal.
Diante de tantos problemas e necessidades da
população, pensamos: o
que fazer primeiro? A cidade estava escura, sem
vida, os índices de criminalidade lá em cima
- Hortolândia era considerada uma das cidades
mais violentas do Brasil
- e havia fossas sanitárias
até nas calçadas.
Durante nossa caminhada até ali, havíamos
dito que ninguém pagaria
mais asfalto e não teria
de usar sacolinhas para
proteger os pés do barro.
Tínhamos uma cidade
idealizada dentro do coração e muito trabalho
pela frente para torná-la
realidade. Acreditávamos
que Deus estava no controle de tudo. E realmente
estava.

Começamos pela iluminação, para deixar a cidade mais segura, e buscamos sustentação jurídica
para criar o plano comunitário de asfalto, que
garantiu a pavimentação
das ruas dos bairros, sem
qualquer custo para as
famílias hortolandenses.
Nossa, e as fossas? Eram
mais de 90 mil espalhadas
pela cidade. E ainda faltava água, e nossa estação
de tratamento não passava de um sonho estampado em um cartaz.
Nosso trabalho na Câmara de Vereadores ganhou as ruas. Nosso gabinete era montado em

Os sonhos, por mais
que possam parecer
distantes, podem se
tornar realidade
cada bairro do município,
colhendo demandas e anseios do nosso povo. Mas,
precisávamos potencializar nossa atuação e cobrar
maior participação do Governo do Estado na melhoria da infraestrutura.
Em 2006, conquistamos uma cadeira na Alesp
(Assembleia Legislativa
de São Paulo), um feito inédito para a cidade,
na época com apenas 15
anos. Ao lado do Ângelo,
dos vereadores e da população, reivindicamos e
conquistamos a atenção
que Hortolândia merecia.
O efetivo cumprimento
do contrato firmado com
a Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo) era

uma das prioridades.
Na época, um secretário
da Administração Municipal, ao perceber minha
indignação com o serviço
prestado à cidade, sugeriu que investigássemos a
companhia.
Em 2007, lançamos
a Frente Parlamentar
de
Acompanhamento
das Ações da Sabesp, na
Alesp, um trabalho que
permeou os oitos anos do
nosso mandato e não evidenciou apenas as falhas
na prestação de serviços
em Hortolândia, mas
também em inúmeras cidades do Estado.
Aos poucos, aquele sonho estampado no outdoor foi se materializando. Hoje, Hortolândia tem
um dos melhores saneamentos do Brasil, segundo o Ranking da Universalização do Saneamento
2021, divulgado no último
dia 15 de junho pela Abes
(Associação
Brasileira
de Engenharia Sanitária
e Ambiental). O índice
de coleta de esgoto é de
aproximadamente 98% e
100% de todo esgoto coletado na cidade é tratado
naquela ETE do cartaz de
2004. Então, o tempo é só
um detalhe. É o espaço!
E os sonhos de hoje, por
mais que possam parecer
distantes, aprisionados
em um cartaz, podem se
tornar realidade. Tudo
depende de nossa fé e
capacidade de nos irmanar, trabalhar e caminhar.
Tratar da política, que é a
arte sublime de praticar o
bem. Só devo agradecer!
Viva Hortolândia! Gratidão a todos que contribuíram para a realização
desse sonho. Gratidão.

IMAGEM DO DIA
Mycchel Legngahi / São Joaquim Online

Não tenho
como saber o
que acontece
nos ministérios

As abelhas e o agronegócio

HEBER LUIZ PEREIRA
APICULTOR E DOUTORADO
EM ZOOTECNIA

As atividades rurais
deram um grande salto
nesta última década: a
expressão do momento
é a “Agricultura 4.0”, que
incorpora o conceito de
uso da tecnologia para
aumentar o rendimento,
otimizar o tempo, reduzir
os custos e o impacto ambiental. Em um cenário
moderno, as abelhas não
poderiam ficar de fora, já
existe até uma espécie de
“Uber de abelhas”, aplicativo que conecta agricultores e apicultores para
fecharem serviços de
polinização. A evolução
envolve uma constante
quebra de paradigmas,
formação de novos conceitos e adaptações.
Mais do que uma parceria, as abelhas e o agronegócio
representam
maior lucro obtido por
área de produção, seja
pelo ganho em rendimento nas culturas que
possuem alguma dependência por polinizadores
ou nas que não possuem
essa dependência, mas
se beneficiam de sua presença. É o caso da soja –
que lidera os rendimentos na exportação. Diante
disso, pesquisadores encontraram aumento de
produção que pode superar os 15%, a depender
da variedade e condição
de cultivo (de acordo
com pesquisadores, esse
incremento elevaria o
valor estimado da produção em mais de US$ 5 bilhões). O ganho também
pode ser indireto, como
é o caso da produção pecuária: estudos da África
encontraram maior rendimento reprodutivo do
capim braquiária com
a presença de abelhas –

esta é a forragem mais
usada nas pastagens no
Brasil. Poderíamos sugerir outro impacto positivo
indireto na pecuária, ao
pensar na possibilidade
de aumento na produção de grãos, e em como
a oferta impacta o preço
da ração para nutrição
animal, sendo este outro
ganho indireto fundamental para a viabilidade
econômica na produção
de aves e suínos, que têm
grande peso na balança
comercial.
A lista de vantagens da
dupla “abelhas e agronegócio” é longa, e o mais
importante é que nossas
pequenas
trabalhadoras não precisam ocupar
uma área utilizada efetivamente para agricultura ou criação de outros
animais. As abelhas podem ocupar as Áreas de
Preservação Permanente
(APPs) e as Reservas Legais (RLs), pois criá-las é
uma atividade que preenche todos os requisitos de
sustentabilidade.
A barreira cultural,
muitas vezes fixada entre
as abelhas e o agronegócio, se deve a algumas
características dessas atividades. Uma delas é que
as abelhas (Apis mellifera) podem ferroar, o que
causa certo preconceito
em relação à criação. Outro ponto é que quando
uma operação agrícola
é malconduzida pode
causar a mortalidade de
abelhas, gerando prejuízo aos seus criadores.
Em uma propriedade
rural, a segurança é observada com muito zelo
e acidentes com animais
peçonhentos devem ser
evitados.
A agricultura do futuro
clama por este relacionamento. Porém, cabe a
nós torná-lo agradável e
duradouro. Compreender as características
possibilitará convivência
harmônica e lucrativa.
Podemos tornar o labor
do campo mais doce ou
ficar para trás: a evolução
não espera ninguém.

JAIR BOLSONARO

Presidente, sobre as suspeitas
de corrupção na compra da
vacina indiana Covaxin
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COVID-19
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Vacina de dose única
começa a ser aplicada
em Americana e SBO
Duas cidades recebem primeiro lote com 3.580 doses
do imunizante da Janssen, que não requer o reforço
DA REDAÇÃO
REGIÃO

As cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste receberam nesta segunda-feira (28) os primeiros
lotes da vacina Janssen
contra a Covid-19, a única
disponível no Brasil em
esquema de dose única,
que não requer a segunda
dose de reforço. Juntas, as
duas cidades receberam
3.580 doses desse imunizante, produzido pela
Johnson & Johnson e doado ao governo brasileiro
pelo governo dos Estados
Unidos. Essas vacinas já
começarão a ser aplicadas nesta terça-feira (29).

AMERICANA
Em Americana, a Secretaria de Saúde confirmou
o recebimento do primeiro lote com 1.950 doses
– 390 frascos com cinco
doses cada.
Pelo plano original da
campanha, essa remessa
é destinada às pessoas
com idade entre 43 e 49
anos, sem comorbidades,
porém o município optou
por reduzir em um ano a
faixa etária.
Portanto, essas doses
serão
disponibilizadas
nesta terça-feira (29)
aos moradores com 42
anos ou mais, por meio
de agendamento no site
www.americana.sp.gov.

br/saude/agendamentovacina.
SANTA BÁRBARA
Em Santa Bárbara, o
primeiro lote de vacinas
da Janssen que chegou
nesta segunda-feira (28)
tem 1.630 doses. Segundo a Secretaria de Saúde,
essa remessa será utilizada para prosseguir com a
vacinação em pessoas de
43 a 49 anos (sem comorbidades).
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 me-

EXAMES RÁPIDOS

Saúde inicia uso de testes de
Covid comprados pela Câmara
A Secretaria de Saúde
de Americana informou
que começará a utilizar,
a partir desta terça-feira
(29), em todas as unidades básicas de saúde,
parte dos 20 mil testes
rápidos para detecção
da Covid-19 que foram
adquiridos com recursos
repassados pela Câmara
de Vereadores, em maio.
Segundo a pasta, cada
UBS irá realizar, no máximo, 16 testes diariamente e moradores de
qualquer idade poderão fazês-lo, mediante

agendamento na própria
unidade, desde que se
enquadrem nos critérios
epidemiológicos. Para
isso, o paciente precisa estar há pelo menos
três dias, e no máximo
sete, com os sintomas e
passar por uma consulta com a enfermeira da
unidade, que irá avaliar
a necessidade de utilização do teste.
Os testes são do tipo
“antígeno”, que apresenta o resultado em cerca
de 1 a 2 horas.
O horário de atendi-

mento nas unidades é
das 8h às 16h30.
Os 20 mil kits de testes rápidos foram adquiridos com recursos
do duodécimo que a
administração repassa
anualmente à Câmara,
verba que foi devolvida à
prefeitura, no valor de R$
374 mil.
Os testes rápidos também continuarão a ser
realizados no Hospital
Municipal e Pronto-Atendimento do bairro
Antônio Zanaga.
| DA REDAÇÃO

TESTES RÁPIDOS | Câmara repassou verba para compra de 20 mil kits diagnósticos

DOSE ÚNICA | Primeiro lote de vacinas chegou ontem em Santa Bárbara e Americana

(Rua Mococa, 510, Jardim
das Laranjeiras).
Em caso de dúvidas
sobre a vacinação contra
a Covid-19 na cidade, o
interessado pode entrar
em contato, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h,
pelo telefone 3455-1654.

diante envio e disponibilidade de doses.
Diferentemente
de
Americana, em Santa Bárbara a vacinação
ocorre sem exigência de
agendamento
prévio,
bastando
comparecer
aos locais da campanha

de segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h. A cidade
vacina nos ginásios municipais Djaniro Pedroso
(Rua Prudente de Moraes, 250, Centro) e Mirzinho Daniel (Rua Bororós,
s/nº, Jardim São Francisco), e na Casa de Maria

PREVENÇÃO

AMERICANA

N.O distribuirá
máscaras
nas escolas

Ocupação de leitos
para Covid cai no HM

A Secretaria de Educação da Prefeitura de
Nova Odessa anunciou
ontem a aquisição de
11,5 mil máscaras descartáveis em poliéster,
que serão distribuídas
aos servidores e alunos
das escolas municipais
no retorno parcial das
aulas presenciais, no segundo semestre.
Além das máscaras,
também foram adquiridos produtos de limpeza
e álcool em gel.
De acordo com o secretário-adjunto da Educação de Nova Odessa,
Assis das Neves Grillo,
estão sendo investidos
R$ 22,3 mil de recursos
municipais na segurança sanitária da comunidade escolar.
A Rede Municipal de
Ensino de Nova Odessa
possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas
e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com
55 diretores e especialistas, 400 professores, 200
integrantes nas equipes
de apoio. Aproximadamente 5,6 mil alunos são
atendidos na rede municipal da cidade.
| DA REDAÇÃO

Após praticamente duas
semanas operando acima
de sua capacidade de leitos, o Hospital Municipal
Dr. Waldemar Tebaldi começou a apresentar taxa
de ocupação dentro dos
limites convencionais de
suas alas para pacientes de
Covid-19 em Americana.
Nas últimas duas semanas,
o hospital chegou a ter 59
pacientes na enfermaria,
que é projetada para 35.
Nesta
segunda-feira
(28), a taxa de ocupação
era de 83,34% para leitos
com respiradores (de 30
no total, 25 estavam ocu-

pados) e 85,72% sem respiradores (de 35 no total,
30 ocupados).
Nos hospitais particulares da cidade, também
foi observada redução
no número de pacientes,
mas a ocupação de leitos
segue próxima da lotação,
de maneira que a taxa geral de ocupação de leitos
para Covid-19 no município nesta segunda era de
94,51% de leitos com respiradores (de 91 no total, 86
ocupados) e de 85,72% de
leitos sem respiradores (de
91 no total, 78 ocupados).
| LEON BOTÃO

Prefeitura de Americana / Divulgação

VACINAÇÃO EM AMERICANA | Americana aplicou nesta
segunda-feira (28) mais 2.446 doses da vacina contra a
Covid-19 (2.429 pessoas com a primeira dose e 17 com a
segunda). Agora, o total de doses aplicadas é de 134.766,
sendo 101.484 da primeira dose e 33.282 da segunda.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

ORÇAMENTO DE AMERICANA
Além de endurecer as regras contra aglomerações, a sessão extraordinária desta segunda-feira (28) na Câmara
de Americana serviu também para a aprovação das
peças orçamentárias da cidade para os próximos anos.
Os vereadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e o Plano Plurianual . A LDO 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. Já no Plurianual , 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.

POUPATEMPO
O governador João Doria
(PSDB) assinou nesta
segunda autorizações para
a instalação de mais 20
unidades do Poupatempo
no estado. No começo do
mês, tinham sido anunciadas outras 20 (Paulínia
entre elas). No lote desta
segunda, a única cidade
da RMC contemplada foi
Vinhedo.

DINHEIRO QUE NÃO ACABA MAIS
A cidade de Americana deve receber a fabulosa quantia de R$
21,9 mil em recursos federais para “obras de melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água do município”. É isso
mesmo. R$ 21.900,00 para obras (uns metros de rede, talvez?).
Pelo menos foi o que anunciou, em comunicado oficial, o
ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nesta
segunda-feira (28), quando autorizou pagamentos de R$ 34
milhões, no total, para a continuidade de 20 obras e projetos de
saneamento básico em 12 unidades da federação – entre elas
essa magnífica quantia em Americana. A reportagem questionou a administração municipal sobre quais obras de ampliação
do abastecimento de água serão contempladas com esses
recursos, mas não houve resposta Então, tá.

REGIÃO METROPOLITANA DE PIRA
OProjeto de Lei Complementar 22/2021, de autoria do Executivo, que cria a Região Metropolitana de Piracicaba, começou a
tramitar na Assembleia. A proposta foi publicada na pauta para
conhecimento dos deputados e já recebeu dez emendas de
parlamentares. A expectativa é que até agosto seja concluída a
votação. Ao todo, 25 municípios integrarão a região metropolitana. Juntos, eles agregam 1,6 milhão de pessoas. São eles: Águas
de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal,
Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis,
Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Cruz da
Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro.

LICITAÇÃO CANCELADA
A Prefeitura de Santa Bárbara cancelou uma licitação para a
compra de kits merenda para as escolas. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da última quinta (24). De acordo
com o prefeito Rafael Piovezan (PV), “críticas ao instrumento
convocatório” foram manifestadas pela própria Secretaria Municipal de Educação, o que motivou a anulação do processo. Na
publicação, a administração municipal diz que “a definição do
objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem
a competição”. Todo o processo de contratação será reiniciado,
revendo o descritivo dos produtos.

LICITAÇÃO CANCELADA (2)
A licitação em Santa Bárbara previa a compra de 80 mil kits de
merenda escolar, contendo 1 kg de arroz parboilizado, 1 kg de
feijão carioca, macarrão, molho de tomate, leite em pó integral
e pacotes de biscoitos maisena e cream cracker. O TODODIA
questionou a Prefeitura de Santa Bárbara sobre quais foram os
itens os itens expostos no edital que motivaram a suspensão e
se há alguma previsão de quando ela será retomada. No entanto, não houve resposta até o fechamento da coluna.
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AMERICANA

Câmara endurece lei
contra aglomerações
Projeto aprovado prevê multa de até R$ 290 mil e cassação de alvará
Divulgação

LEON BOTÃO
AMERICANA

A Câmara de Americana
aprovou nesta segunda-feira (28), por unanimidade, em segunda votação, o
projeto de lei que prevê o
endurecimento das punições a bares e casas noturnas que descumprirem
regras do Plano São Paulo
de combate à Covid-19. A
legislação agora inclui a
possibilidade de cassação
do alvará do estabelecimento flagrado e multa de
até R$ 290 mil.
Agora, falta apenas a
sanção do prefeito Chico
Sardelli (PV) para a norma
passar a valer.
A aprovação em segunda discussão por meio
de sessão extraordinária
realizada nesta segunda-feira (28) teve o objetivo
de acelerar a implantação
das novas regras a fim de
evitar aglomerações já no
próximo final de semana.
Na última sexta-feira
e no sábado, dias após a
discussão e aprovação da
lei em primeira votação, a
Gama (Guarda Municipal
de Americana) e a Uvisa
(Unidade de Vigilância
Sanitária) realizaram uma
série de autuações em
bares e casas noturnas,
fechando alguns estabelecimentos que desrespeitavam as regras do Plano
São Paulo (leia abaixo).
Se a nova lei já estiver
vigente, as novas multas já
poderão ser aplicadas no
próximo fim de semana.
A lei, de autoria do vereador Thiago Brochi

CÂMARA | Sessão extra nesta segunda teve aprovação da lei contra aglomerações

(PSDB), permite que a
Gama 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
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 (o
equivalente a 10 mil Unidades Fiscais do Município). Já a multa para bares
em que não haja entretenimento será de R$ 29 mil.
(mil unidades fiscais).
FAKE NEWS
Nesta segunda, Brochi,
autor do projeto, destacou que, após a primeira
votação, foram registradas
postagens mentirosas nas
redes sociais contra os vereadores.
“Infelizmente a gente
tem que aturar algumas
fake news, dizendo que
essa Casa quer fechar estabelecimentos, que essa
Casa é contra o comércio. Pelo contrário. Através do PL (projeto de lei)
aqui a gente está evitando
um lockdown na cidade.
Quem segue o Plano São
Paulo não terá nenhum
problema. Você que é comerciante, se você segue o
Plano São Paulo, você não

FORÇA-TAREFA NO FIM DE SEMANA

Gama interdita 5 comércios e
multa outros 17 em Americana
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

Cinco estabelecimentos comerciais foram
interditados, 17 foram
multados e outros três
foram notificados por
desrespeitarem
regras
do Plano São Paulo de
combate ao novo coronavírus (Covid-19) em
Americana entre a noite de sexta-feira (25) e
o início da madrugada
deste domingo (27).
Uma força-tarefa composta por agentes da
Gama (Guarda Munici-

pal) e da Uvisa (Unidade
de Vigilância Sanitária)
saiu às ruas e flagrou,
entre as irregularidades,
estabelecimentos funcionando fora do horário permitido (até 21h),
consumo de bebidas nos
locais e aglomerações.
Foram fiscalizados estabelecimentos comerciais dos bairros Jardim
Colina, Morada do Sol,
Jardim Paulista, Vila Medon, Praia Azul, Jardim
Ipiranga, Jardim Girassol, Cidade Jardim e Frezzarin, entre outros.
Entre os tipos de co-

mércio que foram visitados pela força-tarefa
estavam
lanchonetes,
bares, restaurantes, conveniências e depósito de
bebidas.
Nas últimas semanas,
a Prefeitura de Americana intensificou a fiscalização contra bares,
restaurantes e casas
noturnas que têm promovido aglomerações
e desrespeitado outros
protocolos de biossegurança.
O prefeito Chico Sardelli (PV) prometeu rigor na fiscalização.

será multado. A gente tem
que enfrentar as pessoas
que insistem em fazer coisa errada”, disse Brochi.
O presidente da Câmara, Thiago Martins (PV),
que chegou a ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por conta
da Covid-19, também citou postagens feitas contra os vereadores.
“Queria fazer uma pergunta pra esses que estão
escrevendo besteira na
internet, se nenhum familiar, se nenhum amigo
faleceu de Covid. Se não
perdeu ninguém, coloque
o joelho no chão e agradeça a Deus, porque poucos
podem dizer isso, se é que
existe alguém que não
tenha perdido ninguém.
Sinceramente
estamos
passando um número
que ninguém imaginou e
a gente vê os profissionais
da saúde se desdobrando
pra poder atender as pessoas”, disse.

Fisioterapia volta a
ser ao lado do PS
Os atendimentos de
fisioterapia realizados
pela Prefeitura de
Santa Bárbara d’Oeste,
que desde o início da
pandemia ocorriam
em espaço cedido pela
Faculdade Anhanguera
de Santa Bárbara,
retornarão para a Clínica
de Fisioterapia Municipal,
na Rua do Trigo, 1.005 Jardim Pérola (ao lado
do PS Afonso Ramos), a
partir desta quarta-feira
(30). No último ano, o
local foi utilizado para
atendimento de pacientes
com suspeita de Covid-19.
O espaço recebe as
últimas adequações e
novos equipamentos para
a retomada do serviço.

CIDADES
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Região tem nova disparada de mortes
Em Americana, Hortolândia, N. Odessa, Sumaré e S.Bárbara são 140 óbitos em 7 dias, maior número desde maio
Arquivo / TodoDia Imagem

LEON BOTÃO
REGIÃO

SANTA BÁRBARA | Cidade confirmou nesta segunda-feira mais 15 mortes por Covid

A região formada por
Americana, Hortolândia,
Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré
teve nos últimos sete dias
140 mortes causadas pela
Covid-19. Esse é o maior
número de óbitos pela
doença em uma única
semana desde meados de
maio, quando a situação
da pandemia começou a
piorar, indicando para o
avanço de uma terceira
onda.
Com os dados divulgados nesta segunda-feira
(28), a região chegou a
2.965 mortes pela doença
e deve ultrapassar a casa
das 3 mil vítimas fatais nos
próximos dias.
Americana e Santa Bárbara d’Oeste foram as ci-

dades com maior número
de óbitos ao longo da semana que passou. Foram
45 e 40, respectivamente.
Com isso, Americana chegou a 679 óbitos e Santa
Bárbara atingiu a marca
de 664, sendo que somente nesta segunda foram
confirmadas 15 mortes
(ocorridas nos últimos
dias).
Sumaré segue liderando o número de óbitos na
região, tendo somado 30
confirmações na última
semana, chegando à casa
das 844 mortes.
Hortolândia teve 17
mortes ao longo da semana, chegando a 578
confirmações.
Nova Odessa bateu a
marca de 200 óbitos causados pela Covid-19 ao
confirmar 10 casos na semana que passou.

CAMPINAS
Na região de Campinas
os índices da pandemia
nesta segunda-feira (28)
eram piores que os da semana passada, conforme
informações da Fundação
Seade (Sistema Estadual
de Análise de Dados).
Ao longo da última semana, foram registradas
407 mortes pela Covid-19
na região do DRS 7 (Departamento Regional de
Saúde de Campinas), que
abrange 42 municípios.
Esse é o maior número
semanal das últimas seis
semanas.
Além disso, a transmissão da doença também
disparou.
Na semana passada,
eram 566 novos casos para
cada 100 mil habitantes.
Ontem, essa taxa estava
em 650.

FISCALIZAÇÃO

NOVO CORONAVÍRUS

GCM dispersa festa com
mil pessoas em Sumaré

Americana tem casos da variante Gama

Em mais um fim de semana de fiscalização a
comércios e festas clandestinas em Sumaré, as
forças de segurança da
cidade contabilizaram 13
ocorrências de descumprimento das medidas restritivas do Plano São Paulo
contra a Covid-19 e “baixaram as portas”, finalizando
o atendimento, de 21 estabelecimentos comerciais
operando fora do horário
permitido e com aglomerações. Em uma das ocorrências, uma festa rave
flagrada no sábado (26) no
bairro Montre Alegre, mais
de mil frequentadores se
aglomeravam – a maioria
sem máscara – quando
as equipes de fiscalização
chegaram ao local, com a
Guarda Civil Municipal,
acompanhadas da Polícia
Militar e Civil e da Vigilância Sanitária.
“Por meio de denúncia
pelo telefone 156 da prefeitura foi possível encerrarmos um evento de grande
porte no bairro Monte Alegre. Pela manhã, a fiscalização chegou a tempo, impedindo o início da festa e,
à noite, em nova operação,
encerramos esse mesmo
evento que reunia aproximadamente mil pessoas,
encaminhando os responsáveis ao plantão policial”,
disse o secretário de Segurança Pública de Sumaré,
Ricardo Zequin.
Chamadas de “Operação
Saturação”, as blitze foram

realizadas de sexta a domingo em diversos bairros.
De acordo com balanço
da GCM, entre as 13 ocorrências e 21 estabelecimentos fechados, houve a
elaboração de três multas
no valor de R$ 16 mil cada.
Cerca de 1.800 pessoas,
no total, que estavam nos
locais fiscalizados durante
o final de semana foram
orientadas, e 12 delas acabaram sendo apresentadas
ao plantão policial de Sumaré, entre testemunhas
e responsáveis por eventos
com aglomeração.
As operações ocorrem
com base na Lei Municipal nº 6.539/2021, que
prevê multas para organizadores e participantes de
festas clandestinas e concentrações em praças e
avenidas da cidade, além
de averiguar e orientar
o funcionamento do comércio. As multas vão de
R$ 3.500 a R$ 16.500 dependendo da infração e,
em caso de reincidência, o
valor pode dobrar.
“As operações foram
intensificadas, mas contamos com o apoio da população, não promovendo
ou participando de aglomerações, respeitando e
colocando em prática as
medidas de prevenção,
isso tudo é fundamental
para que possamos barrar
a circulação do vírus”, reforçou o prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

| DA REDAÇÃO
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A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta segunda-feira
(28) que foram confirmados na cidade dois casos
da variante Gama (novo
nome da antiga variante
brasileira P1, de Manaus)
do novo coronavírus.
Trata-se de um homem
de 44 anos, morador do
bairro Antônio Zanaga,
que teve o caso de Covid-19 confirmado no dia
25 de junho, e de um outro homem, de 59 anos,
do bairro Morada do
Sol, cuja confirmação da
doença ocorreu em 10 de
junho.
Os moradores não
precisaram permanecer
internados e já se recuperaram da Covid-19,
segundo a Prefeitura de
Americana.
Os casos estavam sendo
analisados pelo Instituto
Butantan, de São Paulo, e
foram confirmados pelo
GVE – Campinas (Grupo
de Vigilância Epidemiológica), por meio do Instituto Adolfo Lutz.
Essa cepa do vírus foi
identificada em Manaus
(AM) em janeiro de 2021,
então conhecida como
variante P1. Ela rapidamente se disseminou para
todas as regiões do país.
Com a recente reclassificação das variantes
do novo coronavírus pela
OMS (Organização Mundial da Saúde), esta nova

NOVO CORONAVÍRUS | Cepa detectada em Manaus agora é chamada Gama

cepa passou a ser denominada variante Gama.
As outras variantes são
Alfa (B.1.1.7), do Reino
Unido; Beta (B.1.351), da
África do Sul e a Delta
(B.1.617.2), da Índia.
Um mapeamento feito
pelo Butantan identificou
a circulação de 19 variantes do novo coronavírus
no estado de São Paulo.
A predominância é da
mutação Gama (P.1), que
está em todas as regiões do
estado e representa 89,9%
dos casos.
Ambos os moradores
contaminados em Americana foram acompanhados pela Vigilância Epidemiológica, segundo a
prefeitura, e permaneceram em isolamento restri-

to durante todo o período
de transmissão, para evitar novas contaminações
a partir desta cepa.
A Vigilância também não
identificou casos suspeitos
de Covid-19 nas imediações das residências desses
dois moradores.
Apenas o morador do
bairro Morada do Sol havia recebido a primeira
dose da vacina, no dia 17
de maio.
A Vigilância também
informou que eles não
tinham viajado e nem
mantido contato com
pessoas que tivessem
viajado recentemente. O
setor também informou
que não há nenhum outro
caso de análise sobre o sequenciamento genômico

do novo coronavírus em
andamento no município.
MAIS PERIGOSA
A variante Gama está ligada ao aumento da mortalidade, segundo um estudo da Escola T.H. Chan
de Saúde Pública, da Universidade de Harvard, e do
Instituto de Tecnologia de
Massachusetts, nos Estados Unidos.
A pesquisa, publicada na última semana no
jornal Genetic Epidemiology, mostra que a mutação também carrega
mais transmissibilidade e
maiores taxas de infeção,
o que aumenta as preocupações da comunidade
cientifica mundial com
sua propagação.

CIDADES
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Região já pagou R$ 431,3
milhões em impostos
Valor arrecadado até ontem representa queda de 19% em relação a 2020
Divulgação

HEITOR CARVALHO
REGIÃO

As cinco cidades da região alcançaram, nesta
segunda-feira (28), a marca de R$ 431,3 milhões em
arrecadação de tributos
desde o início do ano. Os
dados são do Impostômetro da ACSP (Associação
Comercial de São Paulo).
O resultado, no entanto, é
19,6% inferior ao registrado no mesmo período do
ano passado, quando foram arrecadados R$ 536,6
milhões, ou R$ 105,3 milhões a mais ao registrado
nos primeiros semestre
de 2021. Os números são
referentes aos municípios
de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.
Em todo o país, os brasileiros já pagaram mais
de R$ 1 trilhão em tributos
arrecadados desde o primeiro dia do ano pelos governos federal, estaduais
e municipais apenas em
2021. Os impostos pagos
no estado de São Paulo
para o poder público representam em torno de
38% do total de tudo aquilo que é arrecadado no
Brasil.
MAIS DINHEIRO
Para o economista e
professor da PUC-Campinas Cândido Ferreira
Silva Filho, os indicativos
de recuperação da economia brasileira neste ano
devem resultar em um aumento das receitas governamentais como um todo.
“Os cidadãos devem pagar mais aos cofres públicos em 2021. Os números
para a região refletem um
início do ano muito ruim.
Nos meses iniciais de
2020, até março, a economia começava a crescer. É

HAJA DINHEIRO | Valor arrecadado até ontem, diz ACSP

preciso lembrar também
que o consumo no início desse ano caiu muito
influenciado, principalmente, pelo fim do auxílio
emergencial”, explicou.
“A retomada do auxílio emergencial e a sua
manutenção até o final
do ano podem ajudar na
recuperação econômica
da região. É importante
também que as empresas
retomem os investimentos e contratem mão de
obra. Assim, a economia
irá crescer de forma sustentada e a arrecadação
irá crescer de forma consistente. O avanço da vacinação pode ajudar na recuperação da economia”,
concluiu.
Bruno Pissinato, economista formado pela
USP/ESALQ e professor
da Unimep, segue na
mesma linha. “Apesar dos
resultados animadores do
PIB brasileiro no primeiro
trimestre, o quadro ainda
é de recuperação da economia. Apesar do bom
desempenho do mercado
de trabalho em 2021 das
cidades
mencionadas,
no ano passado, quase
todas amargaram saldos
negativos de empregos
no setor de serviços, que

TRIBUTOS
Valores arrecadados de 1º
de janeiro a 28 de junho de
cada ano
AMERICANA
R$ 121,5 milhões (2021)
R$ 147,6 milhões (2020)
HORTOLÂNDIA
R$ 127,3 milhões (2021)
R$ 161,7 milhões (2020)
NOVA ODESSA
R$ 22,8 milhões (2021)
R$ 23,1 milhões (2020)
SANTA BÁRBARA
R$ 62,2 milhões (2021)
R$ 65,3 milhões (2020)
SUMARÉ
R$ 97,5 milhões (2021)
R$ 138,9 milhões (2020)
Fonte: Impostômetro-ACSP

é o maior componente do PIB, parte de onde
surgem os montantes financeiros dos tributos”,
afirmou. “O ano de 2021
começou com resultados
um pouco mais favoráveis em termos de emprego, ou seja, há a possibilidade de retomada das
atividades privadas de
forma gradual. A indús-

tria vem apresentando
bom desempenho, frente
às demandas da construção civil e metalurgia, o
que pode em teoria, em
um bom cenário, ao menos estabilizar a arrecadação”, emendou.
De 2016 a 2019, segundo
dados do IBPT (Instituto
Brasileiro de Planejamento e Tributação), os brasileiros tiveram de trabalhar
153 dias para pagar impostos. No ano passado,
foram 151.
Na contramão da região,
a ACSP aponta que os
contribuintes brasileiros
devem pagar mais dinheiro para os cofres públicos
neste ano do que pagaram
em 2020 e, até mesmo, em
2019, antes do início da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
De acordo com a associação, o aumento da inflação no período, comparada com as elevações
de preços de produtos registradas anteriormente,
a desvalorização do Real
frente ao Dólar e o crescimento da economia
em alguns setores, como
os relacionados ao aumento das importações,
são alguns dos fatores
apontados para esse resultado. Houve também
um aumento de compras
online e pedidos delivery
neste ano.
O Impostômetro da
ACSP foi implantando em
2005 e mede a arrecadação de tributos pelos governos federal, estaduais
e municipais. Entram na
contabilidade impostos,
taxas e contribuições, incluindo as multas, juros
e a correção monetária.
A ferramenta foi criada
para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga
tributária.

PANDEMIA EM NOVA ODESSA

Fiscalização autua mais seis comércios
Mais 46 estabelecimentos comerciais não essenciais foram visitados no
último final de semana
pela força-tarefa noturna
de fiscalização de cumprimento das regras do
Plano São Paulo e contra
as aglomerações em Nova
Odessa. Desse total, seis
locais foram notificados
por estarem atendendo
após as 21h, incluindo

três templos religiosos.
Outros seis, reincidentes
no descumprimento do
horário, foram autuados
pelas equipes da Vigilância Sanitária, que têm
apoio da GCM (Guarda
Civil Municipal) e da Polícia Militar. Neste caso,
foram autuados bares
e lanchonetes de locais
como o Centro e o Jardim
Alvorada, e outros.

Desde que a pandemia
de Covid-19 voltou a colocar o sistema de Saúde
em risco de colapso, e os
prefeitos da Região Metropolitana de Campinas
decidiram “fechar o cerco” aos infratores, Nova
Odessa já promoveu três
ações noturnas do tipo,
em três finais de semana
consecutivos.
Foram feitas, nestas três

blitze, um total de 108 vistorias – principalmente
em bares, lanchonetes,
“tchays” e afins já conhecidos pela equipe como
pontos de aglomeração –,
com um total de 20 notificações e dez autuações
de reincidentes. Quem é
flagrado desrespeitando
as regras pela segunda vez
é autuado e multado.
| DA REDAÇÃO
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Denúncia leva à apreensão de
5 kg de drogas em S. Bárbara
Cerca de 5,1 kg de drogas, entre maconha, cocaína
e crack, foram apreendidos na manhã desta
segunda-feira (28) no Jardim Nova Conquista,
em Santa Bárbara d’Oeste. Ninguém foi preso.
De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal),
por volta de 11h houve uma denúncia anônima
sobre indivíduos suspeitos entrando com
mochilas em uma área verde ao lado da Rua Padre
Antônio Corrêa. O local denunciado já foi alvo
de apreensões de drogas anteriormente. Uma
viatura foi averiguar a denúncia e durante a ação,
a cadela de faro Tandera indicou a localização de
uma mochila escondida no meio da vegetação. Na
mochila foram encontrados “kits” com maconha
dividida em pacotes plásticos transparentes, pinos
com cocaína e pedras de crack. Também foram
encontrados um rolo de papel alumínio e diversas
embalagens plásticas. A mochila foi apresentada
no 2° DP (Distrito Policial), onde a ocorrência foi
registrada. No total foram apreendidos 4,1 kg de
maconha distribuídos em 1760 porções, 320 g de
cocaína distribuídos em 484 pinos e 305 pedras
de crack pesando 120 g. Uma porção de maconha
sem embalar e que pesava 550 g também foi
apreendida.

Divulgação

GCM | Cadela Tandera achou mochila com drogas

Homem é preso pela PM
com 2,3 kg de maconha
Um homem 26 anos de idade foi preso após
ser flagrado com mais de 2,3 kg de maconha,
distribuídos em três tabletes, no Jardim Conceição,
em Santa Bárbara d’Oeste, durante o final da noite
deste sábado (26). Segundo o 19º BPM/I (Batalhão
de Polícia Militar do Interior), a abordagem foi
realizada por volta de 22h20 pela Rua João Teizen.
Ao ver a viatura, o jovem arremessou uma mochila
que trazia consigo, mas acabou sendo abordado
e contido pelos policiais militares. Durante a
revista, foi localizado, dentro da mochila que foi
arremessada, localizados 2.340 kg de maconha. O
rapaz então foi encaminhado ao plantão policial,
onde recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e
permaneceu à disposição da Justiça.

Prefeitura recebe área para
futura sede do Meio Ambiente
O prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder,
o Leitinho (PSD), e o diretor presidente da Cohab
(Companhia de Habitação Popular) Bandeirante,
José Fernando Lobato, assinaram nesta segundafeira (28) um termo de cessão em comodato para
o município, por três anos (renováveis), de uma
área de 1,6 mil metros pertencente à companhia,
situada no Residencial Mathilde Berzin. O imóvel,
em frente à portaria do Parque Ecológico Isidoro
Bordon, deve ser recuperado para servir de sede
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Já há
um prédio construído no local, de pouco mais
de 100 metros quadrados, que serviu de centro
comunitário e escola pública no passado, a partir
do final dos anos 1970.
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Ministro pede que todos
poupem água e energia

Covid: média móvel de mortes cai e atinge
menor patamar desde o dia 9 de março

Albuquerque cita “período desafiador” e não esclarece sobre apagão
Marcello Casal Jr / Agência Brasil

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ministro de Minas
e Energia, Bento Albuquerque, pediu nesta
segunda-feira (28) que a
população poupe energia e água para enfrentar
a crise hídrica. “O uso
consciente e responsável
de água e energia, reduzirá consideravelmente
a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo
também o custo da energia gerada”, declarou.
Albuquerque fez um
pronunciamento
em
rede nacional de TV. O
objetivo foi tentar afastar
os rumores de que pode
haver apagão ou racionamento de energia neste
ano devido ao agravamento da crise hídrica
que deixou os reservatórios das hidrelétricas em
seu pior nível em 91 anos.
“Esse quadro provocou a
natural preocupação de
muitos brasileiros com a
possibilidade de racionamento de energia, como
aconteceu em 2001”, afirmou o ministro.
Para enfrentar a crise
atual, disse, o governo
vem atuando desde 2020.
Nesse sentido, o governo já autorizou o uso de
todo o parque térmico
disponível, independente do preço da energia, já
anunciou a possibilidade
de contratação de usinas
hoje sem contrato e de
importações.
No entanto, o ministro
não informou claramente se o risco de apagão

O Brasil registrou 658 mortes por Covid-19 e
30.307 casos da doença, nesta segunda-feira
(28). Com isso, o país chegou a 514.202 óbitos
e a 18.447.420 pessoas infectadas pelo SarsCoV-2 desde o início da pandemia. Os dados da
pandemia aos domingos, segundas e feriados
costumam ser menores devido a atrasos de
notificação nas secretarias de saúde, que, nesses
dias, trabalham com menos profissionais, em
esquema de plantão. A média móvel de mortes
agora é de 1.626 óbitos por dia, valor 18% menor
em relação ao dado de duas semanas atrás. É a
menor média desde o dia 9 de março, quando
o país registrou 1.572 mortes por dia. Apesar da
redução do dado, o país completa, nesta segunda,
159 dias seguidos com a média acima de 1.000.
Arquivo / TodoDia Imagem

ENERGIA | MP dá mais poder a ministério para definir ações contra possível crise

ou racionamento está
totalmente afastado. “É
com serenidade, portanto, que tranquilizamos a
todos. Estamos certos de
que, juntos, superaremos
esse período desafiador e
transitório”, discursou.
MP
O governo editou nesta
segunda-feira (28) uma
medida provisória que
dá poderes ao Ministério
de Minas e Energia decidir sobre o nível de vazão
de água nos reservatórios das hidrelétricas.
Para aprovar a medida
no Congresso, decidiu
retirar do texto trechos
que previam a possibilidade de um racionamento compulsório de
energia.

Na MP, não há menções a qualquer tipo de
restrição de consumo
-seja racionamento ou
deslocamento de consumo para horários fora do
pico, algo que antes estava previsto no texto.
Em entrevista recente, o ministro Bento Albuquerque afirmou que
avalia para julho uma
campanha de deslocamento do consumo de
energia para horários
fora do pico como forma
de evitar apagões. Para
isso, no entanto, basta
uma decisão do próprio
ministério.
As discussões em torno da MP se arrastam há
cerca de duas semanas.
Os técnicos se concentraram na mudança legal

que permitirá ao governo
interferir nas agências
reguladoras, hoje responsáveis pela decisão
sobre o nível de vazão
dos rios para os reservatórios das hidrelétricas.
Cabe ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis) e à
ANA (Agência Nacional
de Águas e Saneamento)
definirem as vazões que
passam pelas barragens,
para atender requisitos
ambientais ou permitir
outros usos da água. Recentemente, a usina de
Belo Monte, por exemplo, teve a vazão restrita
por razões ambientais e,
por consequência, passou a injetar menos energia no sistema.

MEIO AMBIENTE

Bolsonaro mantém militares na Amazônia
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
prorrogou por mais dois
meses a presença de
militares na Amazônia
para o combate a crimes
ambientais. O prazo da
chamada GLO (Garantia
da Lei e da Ordem) ambiental começa nesta segunda-feira (28) e vai até
31 de agosto.
De acordo com comunicado divulgado pelo
Planalto, os militares
atuarão num conjunto
de municípios específicos em situação pro-
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blemática e em áreas
da União, como terras
indígenas e unidades federais de preservação. O
efetivo das Forças Armadas poderá ser empregado em outros locais, mas
o governador do estado
precisará fazer uma requisição ao presidente
da República.
O governo Bolsonaro
tem recorrido às Forças
Armadas para ações de
fiscalização na Amazônia desde a onda de
queimadas registrada no
bioma em 2019.

À época, o país já enfrentava forte crítica
internacional em razão
da política ambiental de
Bolsonaro, marcada por
desregulamentações,
pelo aumento do desmatamento na Amazônia e por uma agressiva
retórica contra lideranças indígenas e ONGs.
QUEIMADAS
A reedição da GLO
não foi a única medida
tomada por Bolsonaro
nesta segunda-feira para
tentar reduzir o desgas-

te internacional na área
ambiental. Ele também
proibiu queimadas controladas no território nacional por 120 dias.
Segundo comunicado
do Planalto, o Ministério do Meio Ambiente
justificou a necessidade
da política pela grande
quantidade de focos de
queimada no primeiro
semestre na Amazônia
e no Pantanal. Também
ressaltou que o período
mais crítico de queimadas nessas regiões ocorre agora.
| FOLHAPRESS

NÚMERO | Paciente com Covid-19 é atendido em UTI

Após vacinação em massa, Botucatu
reduz casos de Covid-19 em 71,3%
O município de Botucatu (SP) registrou queda de
71,3% nos casos de Covid-19 em seus moradores
seis semanas após iniciar a vacinação em massa
na população. Os dados são de um estudo
realizado com o apoio do Ministério da Saúde
sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca/Oxford,
produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
no Brasil. O início do programa de vacinação
em massa ocorreu na cidade no dia 16 de maio,
quando 65 mil moradores foram vacinados em
um único dia. Até o momento, cerca de 77 mil
moradores receberam, pelo programa, a primeira
dose da vacina, cuja segunda dose é aplicada após
90 dias. Botucatu tem cerca de 150 mil habitantes,
dos quais 106 mil são maiores de 18 anos. As
internações também apresentaram queda: 46%.

CoronaVac é segura e induz resposta
imune em crianças a partir de 3 anos
A CoronaVac, vacina contra a Covid-19
desenvolvida pelo laboratório Sinovac e
produzida no Brasil pelo Instituto Butantan,
é segura e produz resposta imune em pessoas
de 3 a 17 anos. Os dados do estudo de fases 1
e 2, anunciados no início do mês pelo próprio
laboratório chinês, foram publicados oficialmente
na edição desta segunda-feira (28) do periódico
científico The Lancet. Ao mesmo tempo que
anunciou os resultados preliminares do estudo
com crianças, o governo chinês afirmou que iria
começar a aplicação da vacina em crianças a
partir de 3 anos. Com isso, a China se tornará o 1ª
país a ter essa população vacinada.
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CPI DA COVID

Senadores apresentam
notícia-crime contra
Bolsonaro no Supremo

Pedro França / Agência Senado

Parlamentares querem que PGR denuncie presidente
por prevaricação na compra da vacina indiana Covaxin
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Três senadores, incluindo o vice-presidente da CPI da Covid,
Randolfe
Rodrigues
(Rede-AP), ingressaram
na tarde desta segunda-feira (28) com uma notícia-crime no STF (Supremo Tribunal Federal)
contra o presidente Jair
Bolsonaro pelo crime de
prevaricação. O documento também é assinado por Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jorge
Kajuru (Podemos-GO).
A denúncia se baseia
nos fatos recentes relacionados ao contrato
para a aquisição da vacina indiana Covaxin.
A ministra Rosa Weber
foi sorteada relatora do
processo.
Os autores do documento requerem, com
a eventual aceitação da
denúncia, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, seja
intimado a promover a
denúncia contra o presidente pela prática do
crime de prevaricação
- quando o agente público retarda ou deixa
de agir em benefício do
bem público.
Os senadores também
pedem na peça jurídica

que Bolsonaro seja intimado e responda em 48
horas se foi comunicado
das denúncias envolvendo
irregularidades
na aquisição da Covaxin,
se apontou o deputado
federal Ricardo Barros
(PP-PR) como provável
responsável pelo ilícito
e se adotou as medidas
cabíveis para apurar as
denúncias.
Por último, a notícia-crime também pede a
intimação da Polícia Federal para que explique
em 48 horas se houve a
abertura de inquérito
para apurar denúncias
sobre aquisição da vacina Covaxin e ofereça
destaques sobre o procedimento.
A existência de denúncias de irregularidades
em torno da compra
da Covaxin foi revelada pelo jornal Folha de
S.Paulo no último dia
18, com a divulgação do
depoimento sigiloso do
servidor do Ministério
da Saúde Luis Ricardo
Miranda ao Ministério
Público Federal. Desde
então, o caso virou prioridade da CPI da Covid.
Esse mesmo servidor
e seu irmão, o deputado federal Luis Miranda
(DEM-DF), disseram à
CPI que alertaram Bol-

sonaro sobre as supostas irregularidades. Sobre isso, o presidente
diz apenas que não tem
como saber o que acontece nos ministérios
(Leia ao lado).
TEOR DA AÇÃO
Os senadores afirmam
na notícia-crime que a
compra da imunização
levanta uma série de suspeitas, referentes a eventual superfaturamento,
escolha do fornecedor
por critérios não técnicos e a intermediação do
negócio ser feita por uma
empresa investigada por
fraudes, no caso a Precisa Medicamentos.
“Há uma série de irregularidades
aparentes
no bojo da contratação:
pressões atípicas para
o rápido fazimento do
ajuste, exigência de pagamentos de modo diferente daquele previsto no contrato, relação
negocial com empresas
offshore situadas em
paraísos fiscais que não
apareciam no contrato
original, pagamento do
frete de modo diverso do
ajuste contratual, autorizações excepcionais pelo
próprio gestor/fiscal do
contrato (ante a recusa da
área técnica ordinária em
autorizar medidas aves-

FALA | O senador Randolfe Rodrigues, um dos que assinam a ação, concede entrevista

sas ao contrato original)”,
justificam os senadores.
“E tudo isso no contexto da vacina mais cara do
Programa Nacional de
Imunizações e que sequer
teve aval amplo da Anvisa para importação, uso
emergencial ou registro
definitivo, por uma série
de razões de índole sanitária (segurança, eficácia,
etc.). Dito de outro modo,
parece que as autoridades brasileiras apostaram
muito alto na vacina que
tinha tudo para receber a
aposta mais baixa”, completa o texto.
A notícia-crime apresentada ao Supremo
também relembra que
Bolsonaro teria afirmado
a Luis Miranda que levaria as denúncias para
serem investigadas pela
PF. No entanto, a corporação não teria sido
acionada até o dia 18 de
junho, quando vieram
a público as denúncias
levadas pelo servidor da
Saúde ao Ministério Público Federal.

‘Não tenho como saber’
Ao comentar com
apoiadores nesta segunda-feira (28) a denúncia de irregularidades na compra da
vacina Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) disse
que não tem como saber o que acontece nos
ministérios de seu governo.
A existência de denúncias de irregularidades em torno da
compra da vacina indiana Covaxin foi revelada pela Folha de
S.Paulo no dia 18, com
a divulgação do depoimento sigiloso de Luis
Ricardo ao Ministério
Público Federal. Desde então, o caso virou
prioridade da CPI no
Senado.
“Ele [o deputado Luis
Miranda] que apresentou [informações sobre

a compra da vacina], eu
nem sabia como é que
estavam as tratativas
da Covaxin porque são
22 ministérios. Só o ministério do Rogério Marinho [Desenvolvimento Regional] tem mais
de 20 mil obras. [O
Ministério da Infraestrutura], do Tarcísio [de
Freitas] não sei, deve
ter algumas dezenas,
centenas de obras”, disse Bolsonaro.
“Não tenho como
saber. O da Damares
[Alves, ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos], o
da Justiça, o da Educação. Não tenho como
saber o que acontece
nos ministérios, vou
na confiança em cima
de ministro, e nada fizemos de errado”, concluiu o presidente.
| FP

INVESTIGAÇÃO

Servidor réu com Ricardo Barros atuou em compra da Covaxin
MATEUS VARGAS
FOLHAPRESS

Réu em ação de improbidade ao lado do líder
do governo na Câmara,
Ricardo Barros (PP-PR),
e da Global Gestão em
Saúde, o servidor Thiago
Fernandes da Costa (Ministério da Saúde) atuou
na compra da vacina indiana Covaxin.
O servidor Fernandes
da Costa assina papéis
como o termo de referência, documento que
baliza a elaboração do
contrato para a compra
do imunizante indiano.
A negociação do governo de Jair Bolsonaro para
a compra da Covaxin é

alvo de apurações da CPI
da Covid no Senado e da
Procuradoria.
A existência de denúncias de irregularidades
em torno da compra da
Covaxin foi revelada após
a divulgação do depoimento sigiloso do servidor Luis Ricardo Miranda
(Ministério da Saúde) ao
Ministério Público Federal. Desde então, o caso
virou prioridade da CPI
da Covid.
Esse mesmo servidor
e seu irmão, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), disseram
à comissão do Senado
que alertaram Bolsonaro
sobre as supostas irregularidades. Sobre isso,

Divulgação

SUSPEITA | O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros

o presidente diz apenas
que não tem como saber
o que acontece nos ministérios.
Sobre o servidor Fer-

nandes da Costa, ele é
réu em um caso relacionado à compra de medicamentos de doenças raras. Ele respondeu com a

Global Gestão em Saúde
em uma ação que também atinge Barros, atual
líder do governo Bolsonaro na Câmara.
Barros era ministro da
Saúde em 2017, quando
a sócia da Precisa recebeu antecipadamente R$
20 milhões por medicamentos de doenças raras
que nunca foram entregues. A Global é sócia
da Precisa Medicamentos, empresa que fechou
contrato para a venda da
Covaxin, fabricada pela
Bharat Biotech.
Sócio-administrador
da Precisa e representante da empresa nas negociações com o governo,
Francisco Emerson Ma-

ximiano é o presidente
da Global. Ele deve ser
ouvido pela CPI nesta
semana. O fato de Fernandes da Costa ser réu
na ação civil que envolve
a Global também está no
radar da comissão.
Em nota enviada à reportagem, Fernandes da
Costa afirmou que desconhecia a relação entre
a Global e a Precisa. Disse ainda que não atua em
atos decisórios da pasta e
que apenas assinou papéis que seguem diretrizes da cúpula do ministério e da coordenação do
PNI (Programa Nacional
de Imunizações). Senadores da CPI querem ouvir Fernandes da Costa.
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Senadores da CPI querem sessão secreta
Parlamentar que denunciou caso da vacina Covaxin à comissão afirma que corrupção pode ser “muito maior”
RENATO MACHADO
FOLHAPRESS

Os senadores que integram a CPI da Covid
afirmam que as novas
denúncias trazidas pelo
deputado federal Luís
Miranda (DEM-DF) são
graves e serão investigadas, inclusive com a
realização de uma sessão
secreta para ouvir o parlamentar e o seu irmão,
o servidor do Ministério
da Saúde Luís Ricardo
Miranda. No entanto, os
membros da comissão
adotam também um tom
de cautela, para não desvirtuar um caminho da
investigação - de irregularidades na compra da
vacina indiana Covaxinque consideram já estar
bem delineado.
Em entrevista ao jornal
Folha de S.Paulo neste
domingo (27), o parlamentar afirmou que os
casos de corrupção podem ser “muito maior”
do que vem sendo divulgado até o momento,
envolvendo a compra da
vacina indiana Covaxin.
A existência de denúncias de irregularidades
em torno da compra da
vacina indiana Covaxin
foi revelada pela Folha de
S.Paulo no dia 18, com
a divulgação do depoimento sigiloso de Luis
Ricardo ao Ministério
Público Federal. Desde
então, o caso virou prioridade da CPI no Senado.
“Se existir algo realmente ilegal, não é só
nessa vacina [Covaxin],
é na pasta toda. O presidente [Jair] Bolsonaro
demonstra claramente
que não tem controle
sobre essa pasta”, disse o
deputado neste domingo
(27). Miranda levantou
pela primeira vez suspeita sobre a compra de
testes para detectar a Covid-19, indicando como

possível participante um
indicado do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros
(PP-PR).
O deputado denunciante também indicou
que seu irmão pode
apresentar novos fatos,
desde que seja em uma
sessão secreta da CPI da
Covid, para garantir sua
segurança.
Nesta
segunda-feira
(28), após a publicação
da entrevista, o senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) informou que
vai apresentar requerimento para a realização
de uma sessão secreta
para ouvir as novas denúncias e colher as provas que eventualmente serão apresentadas,
como indicou o deputado Luís Miranda.
“A CPI não pode ignorar este tipo de informação, mas deve ter o
cuidado de não cair em
especulações sem provas”, afirmou o senador.
As novas denúncias serão um dos temas discutidos na reunião semanal
do grupo majoritário da
CPI, formado por independentes e oposicionistas, na noite desta segunda-feira.
FOCO
Um senador da cúpula da comissão afirmou
que os novos fatos são
importantes e precisam
ser apurados. No entanto, o grupo majoritário
vai analisar com cautela como proceder. Há o
temor de que as novas
denúncias, envolvendo a
compra de testes Covid a
as eventuais que possam
surgir, desvirtuem o foco
da questão da Covaxin.
Posição parecida tem
Humberto Costa (PT-PE). O senador considera “graves” as novas
denúncias e pede que

sejam apurados, possivelmente numa sessão
secreta.
“Se realmente isso tem
correspondência
com
a realidade, são fatos
graves que precisam ser
apurados. Nós vamos
conversar na CPI e podemos tratar desse assunto também. Se de fato o
deputado tem coisas que
sejam relevantes, não há
nenhuma
dificuldade
em fazer uma sessão reservada”, disse.
Por outro lado, Costa
também defende cautela na apuração dessas
denúncias, evitando pré
julgamentos, para que a
comissão não perca seu
foco. “Não vamos ignorar, mas vamos ver qual
é a consistência disso,
até para não correr o risco de se perder no caminho. Nós temos um bom
caminho que foi aberto
com os indícios envolvendo a Covaxin”, completou.
O também petista Rogério Carvalho (PT-SE)
acredita que a cúpula
da CPI deve em breve se
reunir com o deputado
Luís Miranda, para apurar quais informações
podem ser trazidas e então avaliar a possibilidade de uma sessão secreta.
“Eu acho que eles
devem procurar o presidente da CPI [Omar
Aziz]. o relator [Renan
Calheiros], e mostrar o
que podem apresentar. E
aí com certeza a CPI não
vai deixar de ouvi-los se
ele tiver informações a
apresentar”, afirmou.
“É um caminho sem
volta. A partir do momento que traz uma
pessoa do governo e
faz uma denúncia, é
preciso aprofundar, investigar. Mas tem que
se assentar sobre bases
consistentes”, completou o senador.

Caso Covaxin: Rosa Weber cita ‘grave suspeita’
A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo
Tribunal Federal), afirmou que é “grave” a
suspeita levantada pela
CPI da Covid acerca da
compra da Covaxin e
classificou as negociações para aquisição do
imunizante como “pouco transparentes”.
As afirmações estão
na decisão da magistrada em que rejeita o
pedido da OAB-DF (Ordem dos Advogados do

Brasil do Distrito Federal) e mantém a quebra
dos sigilos telefônico e
telemático do advogado
Tulio Belchior, que teria
participado da intermediação entre o Ministério da Saúde e a Precisa
Medicamentos.
Segundo Rosa Weber,
a compra da Covaxin
tem “contornos ainda
mais inquietantes” por
ter sido realizada com
pouca transparência e
“em detrimento de imu-

nizantes com eficácia já
comprovada e com custo substancialmente inferiores”.
Esse cenário, continua a ministra do Supremo Tribunal, projeta “a grave suspeita
investigada pela CPI de
favorecimento e/ou de
obtenção de vantagens
indevidas na implementação da política
pública de combate à
pandemia da Covid-19”.
| FP

Arte Agora / Folhapress
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‘SERIAL KILLER DO DF’

Lázaro Barbosa é morto após 20 dias de buscas
Assassino morreu depois de confronto com a polícia de Goiás, segundo a Secretaria Estadual de Segurança
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Lázaro Barbosa, que ficou conhecido como serial killer do DF, morreu
na manhã desta segunda-feira (28) na cidade de
Águas Lindas de Goiás,
no entorno de Brasília.
Segundo a Secretaria de
Segurança Pública do estado, ele entrou em confronto com a polícia após
20 dias de buscas e não
resistiu aos ferimentos.
“Ele foi socorrido com
vida, mas, chegando ao
hospital, foi a óbito. Descarregou uma pistola,
possivelmente 380, em
cima dos policiais”, afirmou Rodney Miranda,
secretário de Segurança
Pública de Goiás.
Mais cedo, em uma
rede social, o governador
de Goiás, Ronaldo Caiado
(DEM), havia anunciado
a captura de Lázaro. “Acabo de receber neste momento uma informação
de que todas as forças de
segurança que estão ali
na região de Cocalzinho
que o Lázaro foi preso”,
disse Caiado em um vídeo. “Cumprimentar a todos aqueles que estão ali
há vários dias trocando
informações e chegando
a este resultado final com
a prisão do Lázaro”, disse Caiado. “Tá aí, minha
gente, como eu disse, era
questão de tempo até que
a nossa polícia, a mais
preparada do País, capturasse o assassino Lázaro
Barbosa. Parabéns para
as nossas forças de segurança. Vocês são motivo
de muito orgulho para a
nossa gente! Goiás não é
Disneylândia de bandido”, escreveu Caiado.
De acordo com Miranda, Barbosa carregava R$
4,4 mil no bolso da calça.
A quantia seria um indício de que ele provavelmente estaria tentando
deixar o estado, afirmou
o secretário. O representante do governo de
Goiás afirmou ainda que
o criminoso portava duas
armas, sendo uma pistola. “Uma pistola .380, que
ele descarregou na direção dos policiais”, afirmou o secretário.
Miranda disse que a
força-tarefa vinha monitorando a ex-companheira de Barbosa e a mãe
dela. Havia indícios de
que o foragido tentaria
entrar em contato com
elas. O local onde Barbosa foi capturado e baleado é próximo à casa das
duas. Elas foram levadas
para prestar depoimento

pela polícia, que apura a
existência de uma “rede
criminosa” que tenha
abrigado Barbosa nas últimas semanas. Existem
muitas chácaras na região. “Desde às dez [22h
do domingo], a movimentação por aqui foi grande.
Ninguém dormiu”, disse
o agricultor Cristiano Silva Alves, 34 anos. “A gente temia que ele estava
vindo para essas bandas
de cá. Foi o que ocorreu,
mas acabou.”
CAPTURA
A captura ocorreu após
a prisão do dono e de um
funcionário de uma fazenda, ambos acusados
de ajudar o foragido a se
esconder. Espingardas foram apreendidas no local.
Em uma das ocasiões em
que Barbosa foi visto, afirmaram os policiais, ele
carregava uma delas.
Desde o crime cometido no início deste mês em
Ceilândia, cidade satélite
de Brasília, ele vinha fugindo ao cerco policial se
escondendo em chácaras
e mata do cerrado. A polícia informou que ele caminhava dentro dos rios,
para dificultar a ação dos
cães farejadores.
Durante a fuga, segundo a polícia, Barbosa cometeu uma série de novos
crimes -baleou moradores de uma chácara, fez de
reféns em outra, roubou
carros e armas. Trocou
tiros com um funcionário
de uma fazenda e também com policiais.
MEGAOPERAÇÃO
Uma megaoperação foi
montada com o objetivo
de capturá-lo, incluindo polícias estaduais
de Goiás e do DF, e as
polícias Federal e Rodoviária Federal. Foram
mobilizados mais de 270
agentes de segurança.
Barreiras foram montadas nas rodovias que levam a Cocalzinho, onde
os policiais revistavam
o interior de veículos e
porta-malas, na suspeita
de que o fugitivo pudesse
ter coagido motoristas a
transportá-lo.
As buscas também
eram feitas por helicópteros e também por drones,
com sensores que detectavam movimentos. No
fim de semana, a Secretaria de Segurança Pública
de Goiás havia divulgado
nota na qual afirmava
que haviam sido incorporados à força-tarefa dois
cachorros do Corpo de
Bombeiros -que passaram a totalizar cinco, sen-

Fotos: Reprodução

MORREU | Lázaro Barbosa

SAIBA MAIS
- Lázaro era acusado de assassinar quatro pessoas da
mesma família no DF.
- Uma quinta vítima teria
sido feita refém em Goiás.
- Ele ainda era suspeito
de balear três pessoas no
município de Cocalzinho de
Goiás, onde se concentraram as buscas.

do que uma delas atuou
nas buscas do desastre de
Brumadinho. A equipe de
inteligência da PRF (Polícia Rodoviária Federal)
também foi incorporada
à força-tarefa durante o
fim de semana.
Durante esse período,
as buscas alteraram a rotina da região, predominantemente rural. Muitos
moradores fecharam suas
propriedades e seguiram
para outras localidades,
com medo.
No dia 9 de junho, uma
quarta-feira, Barbosa invadiu uma chácara em
Ceilândia (DF), possivelmente para roubar,
segundo apontam as investigações, e matou um
casal e dois filhos.
Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo
Vidal, 21, e Carlos Eduardo Vidal, 15, foram assassinados no local. Os corpos estavam sob folhas
para que não fossem vistos pelas buscas aéreas
da polícia.
Cleonice Andrade, 43,
foi levada como refém e
seu corpo foi localizado
três dias depois às margens de um córrego, sem
roupas. De acordo com a
polícia, a vítima foi executada com tiro na nuca.
Desde então, relatos
apontam que ele invadiu
outras propriedades no
DF e em Goiás, trocou tiros com um funcionário
de uma fazenda, roubou
armas e veículos e obrigou um caseiro a cozinhar e fumar maconha
com ele.
Além do quádruplo
latrocínio (matar para
roubar) em Ceilândia, é
atribuída a ele uma tenta-

FIM DA CAÇADA | Corpo de Lázaro Barbosa é carregado por policiais após ser baleado

OFICIAL | O governador Ronaldo Caiado, que chegou a anunciar a prisão de Lázaro

‘CPF cancelado’, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro usou as redes
sociais para comentar a
morte de Lázaro Barbosa, que ficou conhecido
como serial killer do
DF, nesta segunda-feira (28), após 20 dias de
operação policial.
“LÁZARO: CPF CANCELADO!”,
escreveu
o presidente em uma
rede social, utilizando
a expressão que um
apresentador de TV
bolsonarista adota para
comemorar a morte de
criminosos.
Em outra postagem, o
presidente parabenizou
os policiais de Goiás.
“Parabéns aos heróis da
PM-GO por darem fim
ao terror praticado pelo
marginal Lazaro, que
humilhou e assassinou
homens e mulheres a
sangue frio. O Brasil

agradece! Menos um
para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram
uma segunda chance.
Bom dia a todos!”, escreveu o mandatário.
Outros bolsonaristas
foram às redes sociais
se manifestar sobre a
morte de Lázaro.
“Missão cumprida!!!
Parabéns aos meus
irmãos policiais, a caveira sorriu!!!”, diz post
do assessor especial da
Presidência Max Guilherme, ex-policial militar. “Acabou... parabéns
irmãos de farda, PEGARAM O VAGABUNDO!!!!
TMJ CAVEIRA”, escreveu na legenda. “Rumo
ao inferno. Parabéns
aos policiais”, escreveu
o deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP).
| FP

tiva do mesmo tipo penal
em 2020, ao invadir uma
chácara em Goiás para
roubar e atingir um idoso
com um machado.
Barbosa é natural de
Barra do Mendes, município a pouco mais de
500 km de Salvador. Foi lá
que registrou sua primeira passagem pela polícia
-um duplo homicídio.
Capturado, escapou dez
dias depois.
Ele respondia também
por crimes de estupro,
roubo à mão armada e
porte ilegal de arma de
fogo, acusação que o levou à cadeia em 2013
no DF. Após três anos,
progrediu para o regime
semiaberto e fugiu da
cadeia. De acordo com
informação da Secretaria
de Administração Penitenciária do DF, ele não
retornou ao sistema após
uma saída temporária.
Em 2018, Barbosa foi
preso pela polícia de
Goiás, mas conseguiu escapar novamente.
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MÚSICA

Festival de
Inverno se
reinventa

Divulgação

Evento será 100% online e a partir
do ano que vem terá duas edições
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

O Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão, reconhecido como o
maior evento de música
clássica da América Latina
e realizado pelo governo
do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria
de Cultura e Economia
Criativa e pela Fundação
Osesp e em parceria com
a Prefeitura Municipal de
Campos do Jordão, chega
à sua 51ª edição em um
formato especial, 100%
online. O de inverno
ocorre de 3 de julho a 1º
de agosto nas cidades de
Campos do Jordão e São
Paulo e o de Verão de 15

de janeiro a 13 de fevereiro de 2022, estabelecendo
duas versões anuais.
O 51º Festival de Inverno deste ano terá transmissões ao vivo todos os
dias, após ter sido adiado
devido à pandemia de coronavírus. Serão ao todo
43 concertos, sendo 39 no
Auditório Claudio Santoro e quatro na Sala São
Paulo, com apresentações de Roberta Sá (4/7),
Nelson Ayres e Vanessa
Moreno (11/7), Mart’nália (18/7), Renato Braz
(1º/8) e homenagens aos
250 anos de Beethoven
e 100 anos de Astor Piazzolla. Elas poderão ser
assistidas no YouTube do
Festival e na plataforma

AO VIVO | Programação do maior evento de música clássica terá formato especial

#CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado
de São Paulo, bem como
pela TV Cultura e Rádio
Cultura FM, e Facebook
do canal de televisão.
Haverá ainda o Prêmio
Eleazar de Carvalho, dedicado ao maestro criador
do Festival, que premiará o músico destaque do
evento. As apresentações

seguirão respeitando rigorosamente os protocolos de segurança e saúde,
bem como as restrições
em vigor nas respectivas
cidades. Serão formatos
reduzidos de orquestras,
com ênfase na música de
câmara, além de apresentações de, no máximo, 1h
de duração.
“O Festival de Campos
do Jordão é o maior even-

to de música clássica da
América Latina e temos
procurado aperfeiçoa-lo
e asprofundá-lo a cada
edição”, diz Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura
e Economia Criativa do
Estado de São Paulo. “A
partir de agora passaremos a ter duas edições. A
tradicional, de inverno e,
a partir de 2022, a de verão, que tende a potencia-

lizar o festival e ampliar
seu alcance e impacto
positivo no turismo, geração de renda, emprego e
oportunidades na região
do Vale”, afirma.
HISTÓRIA
Criado em 1970 pelos
maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri
e Souza Lima, o Festival
de Verão e Inverno de
Campos do Jordão Dr.
Luís Arrobas Martins foi
inspirado no Festival de
Tanglewood, nos EUA, e
combina, com excelência,
uma programação de música de concerto a um trabalho pedagógico amplo e
qualificado.
Ao longo de suas 50 edições, o evento se consolidou como o maior e mais
importante festival de
música clássica da América Latina, oferecendo
aos bolsistas a vivência
com importantes nomes
da música nacional e internacional e, paralelamente, uma programação
cultural de qualidade - em
grande parte gratuita -,
que beneficia não somente a cidade de Campos do
Jordão como todo o seu
entorno, ampliando as
oportunidades de acesso
à música erudita.

LITERATURA

POP STAR

Britney Spears pede desculpas Boto cor-de-rosa seduz seus
leitores em ‘No fundo do rio’
por fingir ‘que estava bem’
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Britney Spears, 39, pediu desculpas aos fãs por
fingir que estava bem nos
últimos dois anos. Em
longo texto publicado no
Instagram, a cantora afirmou que tinha vergonha
de compartilhar o que
vinha acontecendo com
ela. “Peço desculpas por
fingir que estive bem nos
últimos dois anos... Fiz
isso por causa do meu
orgulho e fiquei com vergonha de compartilhar o
que aconteceu comigo”,
escreveu.
“Estou chamando a
atenção das pessoas porque não quero que pensem que minha vida é
perfeita, porque definitivamente ela não é nada
[perfeita]... e se você leu
alguma coisa sobre mim
nas notícias desta semana, você obviamente sabe
agora que não é!”, afirmou
em outro trecho.
A declaração é a primeira dirigida aos fãs após
Britney depor em audiência judicial contra a tutela
do seu pai sobre a sua carreira e a sua vida. Na oca-

Reprodução facebook

LUTA | Fase de superação

sião, após anos de silêncio
sobre o assunto, a cantora
fez um discurso apaixonado perante um juiz de Los
Angeles, criticando duramente seu pai.
“Eu estive em negação.
Eu estive em choque. Estou traumatizada”, afirmou ela durante a audiência remota. “Eu só quero
minha vida de volta”.
Na publicação no Instagram, Britney postou
a imagem de uma criança em meio à natureza,
e uma frase atribuída a
Albert Einstein: “Se você
quer que suas crianças se-

jam inteligentes, leia conto de fadas para elas. Se
quer que elas sejam mais
inteligentes, leia mais
conto de fadas”.
Na legenda, ela começou escrevendo que queria contar um segredo
para os seus seguidores, e
disse acreditar que todas
as pessoas querem uma
vida de conto de fadas. “E,
pelo jeito que posto, minha vida parece ser bem
incrível”, afirmou. Até
então, a cantora nunca
tinha declarado nas redes
sociais que estava infeliz
com a tutela do pai.
“ [...] honestamente,
quem não quer se mostrar no Instagram de uma
forma divertida! Acredite
ou não, fingir que estou
bem realmente ajudou ...
então, decidi postar esta
citação hoje porque, caramba, se você está passando por um inferno...
eu sinto que o Instagram
me ajudou a ter um canal
legal para compartilhar
minha presença... existência... E simplesmente
sentir que sou importante apesar do que estava
passando. Funcionou...”,
concluiu ela.

Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Em novo livro, o escritor
Paulo Stucchi, finalista do
Prêmio Jabuti 2020, cruza
lenda do folclore brasileiro com fragmentos do
nazismo em lançamento
ambientado na Amazônia
Oriental.
Os leitores de Paulo Stucchi deixam a Alemanha
nazista de A Filha do Reich
e mergulham no Rio Jari
para comemorar o lançamento de “No fundo do
rio”, novo título do autor.
Publicada pela Insígnia
Editorial, a obra mistura a
lenda do boto cor-de-rosa,
cultura do folclore brasileiro, com um fragmento
do Terceiro Reich localizado na Amazônia Oriental.
Prefaciado pelo autor, roteirista e músico
Gustavo Rosseb, o livro
transporta o leitor para
os cantos sombrios do
misticismo brasileiro. Os
fatos históricos abrem espaço para o romance de
Bruno e Cecile e a triste
partida da protagonista
que some misteriosamente no Rio Jari.
Dois anos depois, crente de que a mulher que

OBRA | Autor também é jornalista e psicanalista

amou foi levada pelo boto
cor-de-rosa, Bruno retorna
ao misterioso vilarejo de
Guaiapis para descobrir
a verdade sobre a lenda.
Uma aventura pessoal que
mistura caçada a um espírito lendário que mora nos
rios da Amazônia, dor e
vingança.
Durante a busca pela
verdade na comunidade
ribeirinha, o personagem
se vê diante dos próprios
traumas e dos mistérios
escondidos no local que
no passado foi um assentamento nazista. A construção da narrativa do
autor aguça a curiosidade
de quem se propõe a leitura: os capítulos se inter-

calam entre o passado e o
presente, o que permite
aprofundar nas dores dos
personagens.
“Apesar de todos em
Guaiapis terem ignorado
meus gritos de ajuda, eu
entendia Jair. Eu mesmo
relutei em acreditar na
crendice daquele povo sobre um ser que sai do rio
e se transforma em ho¬mem para levar consigo as
mulheres; relutei até presenciar o que ocorrera a
Cecile. Ele a tirou de mim”.
(No fundo do rio, p. 42).
Este é o quarto livro de
ficção com enredos históricos de Paulo Stucchi,
que também é jornalista e
psicanalista.

CULTURA
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Tome distância de tudo
e de todos para observar
com imparcialidade o
curso dos eventos. A palavra imparcialidade ocupa um lugar de destaque
neste momento, porque não se trata
de apoiar uns em contra de outros.
Equilíbrio.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Realizar os sonhos ou
ficar sonhando? Uma
coisa é certa, o primeiro
passo para a realização dos sonhos
é despertar e observar os recursos
disponíveis para, em seguida, se
lançar à louca aventura de tentar uma
e outra vez.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Chega uma hora em que
a paciência acaba e se
torna necessário colocar um ponto
final nas questões que atazanam, que
nem mesmo saem do lugar ou evoluem num ou noutro sentido. Sua alma
não nasceu para ficar estacionada.

TOURO | 21/4 a 20/5
Faça um pouco de
política, porque este
momento traz à mesa interesses discordantes, que precisam
encontrar um ponto em comum, já que
ninguém abrirá mão de suas prerrogativas. Há de haver lugar para todos.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Quando os adversários
ficam evidentes, a
primeira reação é de
desgosto, mas se você a superar, logo
perceberá a vantagem de ter na mira
as pessoas que se converteram em
suas adversárias. Ponha elas na mira.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Uma movimentação
maior de tudo não significa avanço algum. Isso só acontecerá
se você tiver um plano e organizar a
dinâmica existente de acordo com
esse. Se não tiver um plano, a tendência é dispersão.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Procure fazer coisas que
agradem a audiência.
Nem sempre será bom
jogar para a plateia, mas tampouco
seria sábio que você dispensasse
sumariamente o interesse a respeito
das reações e comentários das
pessoas.

LIBRA | 23/9 a 22/10
O momento encerra inúmeras potencialidades,
mas que estão todas
ocultas sob a camada da banalidade
cotidiana e, por isso, são difíceis de
perceber quando você continua no
modo automático do dia a dia. Abra
os olhos.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Aquilo que você tem
não é tão valioso quanto
tudo aquilo que você
pode ainda conquistar. Não se nasce
entre o céu e a terra para estacionar
em algumas realizações, sempre
haverá mais aventuras para se lançar.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Amplie seus pontos de
vista, se atreva a enxergar as coisas como as
pessoas que você detesta as veem.
Isso fará com que, por um instante
ao menos, você consiga estabelecer
uma relação de empatia que amplia o
entendimento.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Um pouco de alívio dos
tormentos e perrengues,
isso é fundamental. Por que não
agora? Neste momento, com certeza,
você encontrará mais chances para
que essa celebração aconteça sem
tropeços. Em frente.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Tome as iniciativas
pertinentes a cada caso,
se lance à experiência,
este é um momento de ação. Evite
ficar contemplando a realidade como
se dessa fosse emergir magicamente
seu destino. Tudo é ação.

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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Aos 69, morre Artur
Xexéo, referência na
cobertura cultural
Desde 1975, jornalista construiu uma carreira sólida
como crítico de cultura, escritor e dramaturgo
Divulgação/TV Globo

FOLHAPRESS		
RIO DE JANEIRO

Morreu domingo (27),
aos 69 anos, o jornalista carioca Artur Xexéo,
uma das referências da
imprensa cultural brasileira.
A causa da morte foi
uma parada cardiorrespiratória ocorrida em
meio ao tratamento de
um linfoma descoberto
há duas semanas. As informações são do jornal
O Globo, onde era colunista e exerceu, entre outras funções, a de editor
do Segundo Caderno.
A carreira de Xexéo no
jornalismo começou no
Jornal do Brasil, em 1975,
e incluiu passagens pelas
revistas Veja e IstoÉ. Há
duas décadas estava no
jornal O Globo.
O jornalista começou a
se especializar em cultura, tema que o acompanharia até o final da vida,
já na década de 1970 —
época em que trabalhou
na Veja, sua principal
escola, como disse em
depoimento ao site Memória Globo.
No Jornal do Brasil, foi
responsável pela reformulação da Revista de

TV Tudo
TV fechada

A Florida Cup, desta vez,
não terá transmissão de
nenhuma TV aberta brasileira. Só a ESPN na TV
paga. Só que o contrato
ainda não foi assinado.

Primeiro dia

Esta terça-feira marca a chegada da HBO Max. Aliás,
ontem, em suas redes sociais, a plataforma anunciou
que “Jornada Astral”, com Angélica, será o primeiro de
muitos projetos da apresentadora na nova casa. Muita
astrologia na parada.
Em tempo: inicialmente, “Jornada Astral” seria comandado por Giovanna Ewbank, que foi morar em Portugal.
Instagram

E a propósito

A ESPN vai contar com
Vanessa Riche, apresentadora, e com a fonoaudióloga Vanessa Vieira, para o
apoio e acompanhamento
das candidatas do concurso “Narra Quem Sabe”.
A mesma dupla dos
tempos de Fox Sports.

Pitoresco

ESCOLA | Trabalhou nos principais veículos de imprensa

Domingo na década de
1980, ampliando seu escopo de pautas junto ao
jornalista Zuenir Ventura, que o convidara a trabalhar no suplemento.
No jornal carioca, também editou o Caderno B
e o caderno de Cidade.
Na última década,
Xexéo passou a atuar
como comentarista de
cultura no canal de notícias GloboNews, na
bancada do programa
Estúdio I, e participava
há seis anos das transmissões da cerimônia do
Oscar feitas na TV Globo,
depois da morte do ator
José Wilker, que costumava comentar o evento.

Xexéo construiu ainda uma carreira sólida
como escritor e dramaturgo. Também publicou
a coletânea de crônicas
“O Torcedor Acidental”,
sobre suas coberturas
de Copas do Mundo, e o
livro “Liberdade de Expressão”, em parceria
com Heródoto Barbeiro e
Carlos Heitor Cony.
Adaptou para os palcos
brasileiros os musicais
americanos
“Xanadu”,
“Love Story” e “A Cor Púrpura”, versão musical da
Broadway para o clássico
de Alice Walker, em 2019,
com direção de Tadeu
Aguiar. O
 jornalista deixa
o marido, Paulo Severo.

Com programação ao
vivo, o SBT foi uma das primeiras a informar a morte
de Lázaro Barbosa na manhã de ontem. E fez uma
cobertura das mais interessantes no “Vem Pra Cá”.
Porém, e sempre tem
um porém, em vez de continuar com o programa no
ar, entraram com o “Bom
Dia” e um desenho, pra se
ter uma ideia, que nem é
nem do meu tempo.

Tudo marcado

A coluna, claro, em se
tratando da figura em
questão, reserva-se apenas na obrigação de informar: Silvio Santos mandou avisar que vai voltar
a gravar nesta terça-feira
no SBT. E o detalhe: quer
gravar de pijama.

Chamadas

Já estão no ar, mas ainda sem entregar a data de
estreia, as chamadas do
reality show “Ilha Record”,
novo programa de Sabrina
Sato, que terá 13 celebridades em buscas de prêmios milionários.
Porém, trabalha-se com
a data de 25 de julho para
sua entrada no ar.

Novo programa

A produtora Moonshot
Pictures está na estrada
para as gravações de uma
nova série do canal History. Com direção de André
Barmak, o apresentador
Rhobson Bola viaja pelas
cidades de São Paulo, Diadema, Curitiba e Londrina
para conhecer carros únicos criados pelos próprios
donos, e o amor que eles
têm por suas máquinas.
Cada episódio contará

Angélica

uma história diferente.
Ainda não tem data de
estreia.

Cangaço

Leva o título provisório de
“Cangaço Novo” uma nova
série da Amazon Prime que
será gravada ainda este
ano no sertão da Paraíba.
Produção da O2 com direção de Aly Muritiba e elenco
em fase de escalação.

Bate – Rebate
• Pelo menos para os roteiristas que trabalharam
na novela, a Globo já pagou uma parte dos direitos
pela reprise de “Império”.
• Lidi Lisboa se dividindo
entre as gravações da fase
Jacó, para “Gênesis”, e o
trabalho digital no “Power
Couple”.
• “Além da Ilusão”, projeto das 18h da Globo com
Larissa Manoela, tem batido recordes de mudanças
na equipe...
• ...É aquele caso de o
ator fechar para um trabalho, sofrer adiamento e ele
precisa abandonar o barco
por já estar acertado com
outro...
• ...Assim, Mauricio Destri foi trocado por Danilo
Mesquita.

• No “Fantástico” do último domingo, a repórter
Ana Carolina Raimundi
fez uma entrevista com
Ed Sheeran ou uma “babação”
• Documentário sobre
Juliette Freire estreia nesta terça-feira no Globoplay em 6 episódios...
• ... Promete mostrar todos os passos da ex-BBB
desde que ela saiu vitoriosa do reality.
• “O Rei da TV”, história
sobre a trajetória de Silvio Santos na plataforma
Star+, terá 8 episódios.
• “Encrenca” domingo,
programa de sétimo aniversário, ficou um bom
tempo em terceiro lugar
brigando com o SBT.

C´est fini
Algumas situações de
“Salve-se Quem Puder”,
de fato, são bens infantis,
como as que envolvem as
personagens de Deborah
Secco e Rafael Cardoso,
por exemplo. Porém a novela cumpre a sua missão
de divertir o público, ainda
mais em tempos tão estranhos como os de agora.
É uma válvula de escape.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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TIMÃO

Luan volta e pode pegar Tricolor
Meia se recupera de tendinite na coxa direita e está liberado para o clássico de quarta-feira (30), em Itaquera
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O meia Luan foi liberado nesta segunda-feira
(28) pelos médicos do
Corinthians e voltou a
treinar com bola no CT
Joaquim Grava. O camisa 7 do clube alvinegro
tinha uma tendinite na
coxa direita, está recuperado e, caso seja do
interesse do técnico Sylvinho, pode ser titular
da equipe no clássico de
quarta (30), contra o São
Paulo, na Neo Química
Arena, pelo Campeonato
Brasileiro.
De acordo com as informações
divulgadas
pelo Corinthians, Luan
treinou sem restrições
na atividade com os reservas e atletas oriundos

DE VOLTA | Luan (centro) treinou nesta segunda-feira

da base que integram o
grupo principal. O meia
desfalcou a equipe nos
jogos contra o Red Bull
Bragantino, Sport e Fluminense por conta do
problema muscular, mas
já está recuperado.
Os jogadores que iniciaram o duelo de domingo (27), contra o
Fluminense, em São
Januário, e ficaram no
empate em 1 a 1, fizeram
exercícios regenerativos
e não treinaram com
bola. O atacante Jô, acusado de ter ido em uma
festa durante a madrugada e mais cedo negou
a história, participou do
treino com o restante dos
titulares.
De acordo com as informações que foram
publicadas pelo Corin-

thians, o CIFUT (Centro
de Inteligência do Futebol) ganhou dois novos
profissionais com as chegadas de Aurélio Estanislau, que trabalhava como
analista de desempenho
no sub-20 do clube, e
também Renato Vasconcelos. A dupla trabalhará
com Fernando Lázaro.
O Corinthians volta aos
treinos nesta terça (29). Na
quarta, às 21h30 (horário
de Brasília), o clube alvinegro mede forças com o
São Paulo na Neo Química
Arena, pela 8ª rodada do
Campeonato Brasileiro. O
clube tricolor ainda não
venceu nesta edição do
torneio nacional, está na
zona do rebaixamento, e
tenta quebrar o tabu de jamais ter vencido jogando
em Itaquera.

Dentinho
fica no
Shaktar
Alvo de interesse do
Corinthians nas última semanas, Dentinho bateu o martelo e
definiu a permanência
no Shakhtar Donetsk,
com quem tem contrato válido apenas até
dezembro deste ano.
Porém, existe a possibilidade de rescisão
amigável entre julho
e agosto. Revelado no
Corinthians, Dentinho
está no Shakhtar desde 2011.
| FOLHAPRESS

BRASILEIRÃO

São Paulo lidera em cartões
O São Paulo é, ao lado
do Bahia, o clube que
mais cartões amarelos
recebeu no Campeonato Brasileiro após as
sete primeiras rodadas
da Série A. Ao todo, o
Tricolor do Morumbi foi advertido em 24
oportunidades. Apenas
na partida de ontem
(27), contra o Ceará, os
jogadores são-paulinos

foram punidos sete vezes (Reinaldo, Bruno
Alves, Benítez, Wellington, Eder, Hernanes e o
auxiliar técnico Tobías
Kohan).
Em média, a equipe
do São Paulo é advertida em 3,4 vezes por
jogo no Brasileirão desta temporada. Os números, no entanto, não
significam que a equipe

dimentos com os adversários. São os casos, por
exemplo, de algumas
das advertências sofridas na Arena Castelão.
De acordo com a súmula assinada pelo árbitro
mineiro Felipe Fernandes de Lima, responsável pelo apito no duelo
de ontem, três cartões
foram por indisciplina.
| FOLHAPRESS

PUNIÇÃO | Bruno foi um dos que levou cartão amarelo

VERDÃO

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
Clubes
01 Bragantino
02 Athletico-PR
03 Palmeiras

PG
17
13

J
7
6

V
5
4

GP
17
10

SG
8
5

13

7

4

13

4

04 Fortaleza
05 Bahia
06 Santos
07 Atlético-GO
08 Atlético-MG

12
11
11

7
7
7

3
3
3

10
12
9

5
3
2

10
10

6
7

3
3

5
6

2
-1

09 Fluminense
10 Flamengo
11 Corinthians
12 Ceará

10
9
9

7
5
7

2
3
2

6
7
6

1
2
0

9

7

2

9

-1

13 Internacional
14 Juventude
15 Sport
16 Cuiabá

9
9
5

7
7
7

2
2
1

8
5
4

-3
-4
-3

4

5

0

4

-1

17 São Paulo
18 Chapecoense
19 América-MG
20 Grêmio

4
4
3

7
7
7

0
0
0

4
6
3

-5
-6
-5

2

5

0

4

-3

• 7ª RODADA
Domingo (27/06)
11h - Juventude 1 x 0 Flamengo
16h – Fluminense 1 x 1 Corinthians
20h – Palmeiras 3 x 2 Bahia
20h – Athletico-PR 2 x 2 Chapecoense
20h – Grêmio 0 x 0 Fortaleza
20h30 – Santos 2 x 0 Atlético-MG

seja violenta ou costume fazer muitas faltas.
Afinal, segundo o SofaScore, site especializado em estatísticas, o
Tricolor é o 12º em faltas cometidas na Série
A — média de 15 por
partida.
Os cartões amarelos
se explicam também
pelas reclamações com
os árbitros e desenten-

Rubens Chiri/saopaulofc.net

20h30 – América-MG 1 x 1 Internacional
20h30 – Sport 0 x 0 Cuiabá
20h30 – Ceará 1x 1 São Paulo
Ontem (28/06)
20h – Atlético-GO 0 x 1 Bragantino

Negócio ‘mela’ e Pedrão retorna
O Palmeiras terá a volta de Pedrão, zagueiro
revelado pelas categorias de base. O jovem
estava em processo final
para acertar a sua ida ao
Nacional da Ilha da Madeira, mas o acordo não
foi assinado. Ele estará à
disposição de Abel Ferreira a partir de agosto,
quando a janela internacional será reaberta.
Inicialmente, o Alviverde tinha concordado
em negociá-lo por 600
mil euros (quase R$ 3,6
milhões) e ainda ficaria
com 30% dos direitos
econômicos do jogador.
Em maio, Abel Ferreira chegou a conversar
com a diretoria sobre a
possibilidade de antecipar o retorno dele de
empréstimo, mas não
houve acordo. O técni-

DivulgaçãoPalmeiras

RETORNO | Pedrão foi campeão paulista sub-20 em 2017

co já tinha desistido de
contar com ele quando
soube que o negócio estava encaminhado.
Agora, ele chega para

reforçar o elenco que
acabou de perder Alan
Empereur, outro atleta
da mesma posição que
estava emprestado pelo

Hellas Verona e não teve
a sua compra exercida
pelo Verdão.
O zagueiro Pedrão foi
campeão paulista sub20 pelo Palmeiras em
2017, esteve entre os
profissionais no ano seguinte e depois passou
por uma sequência de
empréstimos.
Também em agosto,
o time de Palestra Itália
terá o retorno de Dudu,
que estava no Qatar e
não foi comprado pelo
Al-Duhail. Recentemente, Deyverson já foi reintegrado e, em breve, haverá definição também
sobre o retorno de Borja,
que está emprestado até
o fim do mês para o Junior Barranquilla e está
representando a Colômbia na Copa América.

| FOLHAPRESS
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COPA AMÉRICA

Caso avance, o Brasil
treinará no Fluminense
Seleção não usará a Granja Comary, em Teresópolis, durante as semifinais
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Caso avance para as semifinais da Copa América na próxima sexta-feira
(2), a seleção brasileira
fará sua preparação no
CT do Fluminense e não
mais na Granja Comary.
Segundo apurou a reportagem, profissionais
da comissão técnica e
do estafe da CBF fizeram uma vistoria no local na semana passada e
aprovaram as condições
oferecidas, que também
obedecem ao protocolo
sanitário da Conmebol.
A requisição formal ao
clube do Rio de Janeiro
será encaminhada nas
próximas horas, tudo
desde que o Brasil passe
de fase.
Classificado em primeiro lugar do Grupo B,
o time comandado por
Tite aguardava o complemento da rodada desta
segunda-feira (28) para
conhecer seu adversário das quartas de final
- Uruguai ou Chile - em

jogo que será na sexta-feira, no Nilton Santos. Como a semifinal é
logo na segunda-feira,
o entendimento foi que
o deslocamento de Teresópolis para a capital
fluminense representaria
um desgaste para os jogadores caso o time confirmasse a classificação.
A delegação ficaria
hospedada num hotel na
cidade e faria somente
os treinamentos no CT
Carlos Castilho, ao contrário do que acontece
na Granja Comary, que
funciona como hospedagem e local para trabalhos em campo.
A seleção brasileira jogou duas vezes no Rio de
Janeiro (Nilton Santos),
uma em Brasília (Mané
Garrincha) e mais uma
em Goiânia (Olímpico)
na primeira fase da Copa
América. Agora, caso
chegue à final, todos os
jogos serão no Rio de
Janeiro, sendo previstas
quartas e semifinal para
o Nilton Santos e decisão
no Maracanã.

VENEZUELA

Queda reforça 3
times brasileiros
A primeira seleção eliminada da Copa América foi conhecida no domingo (27). A Venezuela
perdeu para o Peru por 1
a 0 e acabou em último
no grupo B, ficando fora
das quartas de final. Com
isso, três times brasileiros
já recebem reforços: Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Corinthians.
O Galo conta com o regresso de uma peça importante. Jefferson Savarino
volta ao time mineiro sem
grande desgaste. Como
testou positivo para covid-19 no início da competição, o atacante acabou
participando apenas do
último jogo venezuelano,
e saiu no segundo tempo.
O Red Bull Bragantino
perdeu Jan Hurtado com
a competição prestes a
começar. O jogador não
estava na lista inicial do
técnico Jose Peseiro, mas
foi chamado junto a outros
14 atletas para suprir as
lacunas abertas no elenco
pelo surto de covid-19 que
ocorreu durante a prepa-

ração para estreia. O atacante de 21 anos entrou
em duas partidas e deixa a
Copa América com 23 minutos em campo.
O vínculo perto do fim
cria um cenário incerto para ele. Emprestado
pelo Boca Juniors até o
fim deste mês, ele poderá
não atuar mais pelo Massa
Bruta. A cláusula de compra está definida em 5,5
milhões de dólares (R$ 27
milhões na cotação atual).
Cenário semelhante vive
Otero no Corinthians. A
exemplo de Savarino, ele
também testou positivo
para covid-19 no início da
Copa América e acabou
participando de poucos
minutos apenas no último
jogo. Agora, volta ao Timão
com praticamente a certeza da saída.
O vínculo até o fim deste mês é por empréstimo,
os direitos dele ainda pertencem ao Atlético-MG,
mas o contrato com o
Galo também acabará no
mesmo prazo.
| FOLHAPRESS

Lucas Figueiredo/CBF
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GIRO POR AI

Filme sobre Ibrahimovic
ganha o primeiro trailer
O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Milan, divulgou
segunda-feira (28) o trailer do filme “I am Zlatan”
(“Eu sou Zlatan”, em inglês), sobre a infância e o
início da carreira do jogador sueco. No trailer, em
sueco com legendas em inglês, o ainda garoto
Zlatan passa por dificuldades dentro e fora de
campo.As imagens mostram o sueco treinando
e vestindo as cores do Malmo, da Suécia, que
foi o primeiro clube na carreira profissional de
Ibrahimovic. O filme ainda exibe Zlatan em uma
aula de taekwondo. O longa chega aos cinemas
suecos em 10 de setembro, tem direção de Jens
Sjogren e é baseado no livro de mesmo nome.

ReproduçãoFacebook

IBRA | Filme é baseado em livro de mesmo nome
SELEÇÃO | Quem não atuou fez treino nesta segunda

O elenco treinou na
manhã desta segunda-feira (28), em Goiânia, e
tem chegada prevista em
Teresópolis para o começo da noite. Treina terça
(29), quarta (30) e quinta-feira (1) na Granja Comary e chega na capital
fluminense na véspera

do jogo contra seu adversário ainda indefinido.
Jogadores que não iniciaram a partida contra
o Equador, no último
domingo (27), foram a
campo na manhã desta segunda-feira para
um treino no estádio do
Goiás.

REUNIÃO

Clubes firmam carta
para fundar a liga
Em reunião em São
Paulo, os clubes das Séries A e B do Brasileiro
firmaram uma carta de
intenções para a fundação da liga para organizar o Brasileiro. O documento foi assinado por
40 times. Isto é, os times
da Segundona foram
incluídos oficialmente.
Estavam presentes 36
clubes, e quatro por videoconferência —Sport,
Brusque-SC, Operário-PR e Confiança-SE.
No documento, assinado por todos, falam
em igualdade de tratamento e negociações
privadas e públicas
“uniformizadas”. Está na
cláusula primeira: “Os
clubes ao subscreverem
a presente CI [carta de
intenções] manifestam
a sua intenção de constituir a Liga para fortalecimento do futebol brasileiro, uniformizando a
atuação em negociações
privadas e públicas, mirando eficiência, trans-

parências e igualdade de
tratamento”.
Em seguida, afirma-se no documento que
serão redigidos os documentos de constituição
da Liga que vão detalhar
todos os itens ali previstos. Ainda não foi discutido, por exemplo, se
todos terão votos iguais
dentro da Liga, o que
será determinado dentro do estatuto.
A premissa é, sim, que
todas as negociações
de direitos do Brasileiro
sejam unidas. Mas isso
também não está detalhado sobre como ocorrerá. Não há pressa para
este ponto: há contratos
em vigor individuais com
a Globo e a Turner até
2024. Mas a Liga já fará
planos de negócios conjuntos para até dez anos.
A questão da divisão de
recursos, no entanto,
será discutida bem no
futuro, para evitar divergências no início.
| FOLHAPRESS

Volante André Luiz é o novo
reforço da Ponte para a Série B
O volante André Luiz é o novo reforço da Ponte
Preta para a disputa da Série B do Campeonato
Brasileiro. Ele defendia o Sampaio Corrêa e chega
por empréstimo. O jogador de 25 anos tem 1,83
m de altura e os principais times que defendeu
são Sampaio Corrêa, Madureira, Artsul, AméricaTO, Galícia, Anápolis e Bangu. De acordo com o
clube maranhense, o empréstimo de André Luiz
vai até 30 de maio de 2022. Caso a Ponte Preta
exerça a preferência de compra ao término do
empréstimo, acrescenta, pagará R$ 1 milhão
por 50% dos direitos econômicos do jogador. O
presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, disse
que questões financeiras fizeram liberar o jogador.

Lucas Almeida/Sampaio Corrêa FC

ANDRÉ LUIZ | Volante fecha com a Ponte Preta

Lucas Franças é apresentado
oficialmente pelo Guarani
O goleiro Lucas França, mais novo reforço
do Guarani, foi apresentado oficialmente
nesta segunda-feira (28). Ele foi contratado
por empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim
da Série B desta temporada e tem como
companheiros de posição na equipe Gabriel
Mesquita, Rafael Martins e Lucas Cardoso.
“Para mim, é uma honra defender as cores
do Guarani, creio que para alcançar seus
objetivos tem que pensar jogo a jogo e tratar
cada jogo como se fosse uma final”, afirmou.
Com 25 anos, Lucas França tem passagens
pelo Cruzeiro, clube pelo qual foi revelado,
Nacional (Portugal) e Ceará.
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EUROCOPA
Divulgação/SFL

Suíça elimina a
França com direito
a erro de Mbappé
Após empate eletrizante em 3 a 3 no tempo normal, a
partida das oitavas de final foi decidida nos pênaltis
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Dia histórico para a
Suíça na Eurocopa. Na
tarde desta segunda-feira
(28), os suíços venceram
a França nos pênaltis (5 a
4) após empate por 3 a 3
no tempo normal e prorrogação, em Bucareste,
na Romênia, e conseguiram classificação heroica
para as quartas de final
da competição continental. Mbappé desperdiçou
a penalidade decisiva na
disputa.
A classificação veio com
um jogo eletrizante no
National Arena. A Suíça
saiu na frente com gol de

Seferovic e, após pênalti
desperdiçado por Ricardo
Rodríguez no tempo normal, viu a França virar em
um intervalo de dois minutos no segundo tempo
— Benzema, duas vezes, e
Pogba marcaram. Quando
parecia que a derrota era
inevitável, a Suíça reagiu
e marcou duas vezes, com
Seferovic e Gavranovic,
para levar a partida para
a prorrogação. Nos pênaltis, brilhou a estrela de
Sommer, que defendeu a
cobrança de Mbappé para
garantir a classificação.
Agora, a Suíça vai enfrentar a Espanha nas
quartas de final da Euro. A
partida será disputada na

próxima sexta-feira, em
São Petersburgo.
A chuva de gols em
Bucareste teve início aos
14 minutos do primeiro
tempo. Após cruzamento de Zuber na esquerda,
Seferovic ganhou disputa de Lenglet pelo alto e
desviou de cabeça para
a rede. Em desvantagem,
a França demorou para
reagir e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.
Se o primeiro tempo
foi tímido, o mesmo não
se pode dizer da segunda
etapa, que foi eletrizante.
Sem gols na prorrogação,
o jogo foi para os pênaltis.
Mbappé perdeu a última
batida.

ÚLTIMO PÊNALTI | Mbappé bateu, mas Sommer pegou e garantiu a classificação

Jogo da Espanha tem reviravoltas
Os torcedores presentes ao Estádio de Parken,
em Copenhague, assistiram nesta segunda-feira
(28) um grande jogo nas
oitavas de final da Eurocopa. A vitória por 5
a 3 da Espanha sobre a
Croácia teve gol bizarro
em erro do goleiro Unai
Simón, virada espanhola
e aparente tranquilidade

até que dois gols croatas
nos últimos minutos forçaram a prorrogação.
No tempo extra, alívio
para os comandados de
Luis Enrique, classificados as quartas de final.
Os espanhóis voltam a
essa fase da competição
após terem caído nas oitavas em 2016. Nas duas
edições anteriores, 2012

e 2008, foram campeões
europeus.
Sarabia, Azpilicueta e
Ferran Torres marcaram
os gols da equipe espanhola no tempo normal.
Pedri (contra), Orsic e
Pasalic anotaram a favor
dos croatas, que não conseguiram segurar o time
espanhol na prorrogação.
| FOLHAPRESS

BASQUETE

Última chance para a seleção
AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

A seleção brasileira
masculina de basquete
estreia contra a Tunísia
no Pré-Olímpico de Basquete nesta-terça feira
(29), às 15h (horário de
Brasília), em Split (Croácia). A competição reúne seis países e apenas o
campeão irá aos Jogos de
Tóquio (Japão). Será a última chance de o basquete nacional brigar pela
vaga olímpica, já que a
seleção feminina não se

classificou a Tóquio 2020.
O técnico Aleksandar
Petrovic fechou neste
domingo (27) a lista de
12 jogadores - o último a
ser cortado foi o ala/pivô
Cristiano Felício - que
participarão do torneio. A
equipe chegou à Croácia
na última sexta-feira (25).
“Estamos
próximos
da competição e acredito que prontos para o
Pré-Olímpico. Fizemos
duas semanas ótimas
de trabalho, e definimos
neste domingo o grupo.
Tivemos primeiro a saída

do Caio, um jovem muito
talentoso, depois do Cristiano Felício, que certamente estará conosco no
futuro, e por último o Léo
Demétrio, que foi uma
grande surpresa nessa
preparação,
treinando
muito bem e jogando
muito bem na posição 3.
É outro que em breve estará de volta e defenderá
o Brasil por muitos anos”,
garantiu Petrovic, em
depoimento ao site da
Confederação Brasileira
e Basquetes (CBB).
A equipe chegou à

OLIMPÍADAS

Croácia na última sexta-feira (25). Entre os 12 relacionados, o pivô Lucas
Mariano não vê a hora de
entrar em quadra.
“Estou muito feliz com
o meu momento, muito motivado e confiante para o Pré-Olímpico.
Acredito que o Brasil está
pronto e quero fazer ainda melhor no torneio,
mantendo o bom momento que tive no São
Paulo na temporada disse o atleta de 28 anos.
Após a Tunísia, a seleção masculina encara a

CONVOCADOS PELO BRASIL
• Armadores
Georginho - São Paulo
Marcelinho Huertas - Tenerife
(ESP)
Rafa Luz - BC Nevzis-Optibet
(LIT)
Yago - Flamengo
• Ala/armador
Vitor Benite - Burgos (ESP)

• Alas
Alex Garcia - Bauru

Croácia, dona da casa,
na quarta-feira (30),
às 15h. Os dois melhores desse mini-grupo
avançam às semifinais,

Léo Meindl - Fuenlabrada
(ESP)

• Alas/pivôs
Bruno Caboclo - Limoges (FRA)
Lucas Dias - SESI Franca
• Pivôs
Anderson Varejão - Cleveland
Cavaliers (EUA)
Lucas Mariano - São Paulo
Rafael Hettsheimeir - Flamengo

contra os dois melhores entre da outra chave (Alemanha, México e
Russia). A final será no
dia 4 de julho.

WIMBLEDON

Covid-19 faz comitê estudar Djokovic leva vários tombos,
uso de medidas mais rígidas mas vence inglês de 19 anos
O Comitê Organizador
dos Jogos de Tóquio-2020
quer adotar normas mais
rígidas na chegada das
delegações para a disputa da Olimpíada e Paraolimpíada. A ideia dos
organizadores seria isolar
e testar as pessoas que
chegarem ao Japão caso
alguma pessoa do voo tenha resultado positivo em
teste para a Covid-19.
As regras seriam refor-

çadas após dois casos de
infecção registrados na
delegação de Uganda.
Um grupo de nove pessoas chegou ao país asiático no último dia 18. O
teste de um treinador deu
positivo na chegada ao
Aeroporto Internacional
de Narita, apesar de ter
sido totalmente vacinado
e de ter resultado negativo antes de viajar.
Posteriormente,
foi

descoberto que o técnico
havia contraído a variante delta, que seria de 40 a
60% mais transmissível.
O resto da delegação teve
autorização para viajar
de ônibus até o hotel, em
Izumisano, na província
de Osaka.
As autoridades sanitárias consideraram, posteriormente, que a permissão havia sido um erro.
| FOLHAPRESS

O inglês Jack Draper,
19 anos, número 253 do
mundo, encantou a torcida britânica e venceu o
primeiro set disputado na
Quadra Central de Wimbledon depois de 715 dias.
Pena para o público da
casa que o adversário do
adolescente era o número
1 do mundo, Novak Djokovic. Depois de perder
a parcial, o sérvio rapida-

mente tomou conta da
partida e, mesmo após
vários tombos na grama,
saiu de quadra com vitória por 4/6, 6/1, 6/2 e 6/2.
Dono de 19 títulos de
slam em simples e atual
campeão do Australian
Open e de Roland Garros,
Djokovic segue adiante
em busca de recordes. Se
conquistar Wimbledon
pela sexta vez, Nole vai

igualar o recorde de Roger
Federer e Rafael Nadal,
que possuem 20 títulos
de slam cada. Além disso,
o sérvio ainda tem a rara
chance de completar o
Grand Slam, vencendo
os quatro maiores torneios do planeta na mesma temporada - algo que
aconteceu pela última vez
em 1969.
| FOLHAPRESS

