Mais denúncias
na CPI da Covid
Vendedor de vacina
confirma pedido de propina
e envolve deputado
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Isso é ser
humano?

Região registra novo
saldo positivo na
geração de emprego
Em Americana, Hortolândia, N.Odessa, Sumaré e S.Bárbara, foram
1.192 vagas em maio, 19% a mais que mês anterior, diz Caged P4
Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

Cão é resgatado em Americana
após ter focinho lacrado com
abraçadeira de plástico; acusado,
colombiano depôs e foi liberado P3
MALDADE | “Zeus” e outro cachorro foram resgatados nesta quinta

Santa Bárbara
inicia Refis
2021 a partir de
segunda-feira

Americana
ultrapassa 700
mortes pelo
coronavírus

03 Cidades

05 Cidades

TOQUE DE RECOLHER | Campinas volta a iniciar restrição nas ruas às 21h – e não mais às 19h P5

Vacinação no
país passa 100
mi de doses

Hortolândia
adia retorno
às escolas

O Brasil superou, nesta quinta-feira (1º), a marca de 100
milhões de doses de vacinas
contra a Covid-19 aplicadas.
Os 100 milhões se dividem
em 74.539.876 milhões de
primeira dose e 25.944.570
de segunda dose. Além disso, entram na conta 636.015
vacinas de dose única, da
Janssen. Proporcionalmente, porém, apenas 16,5% da
população adulta recebeu as
duas doses.

A Prefeitura de Hortolândia adiou novamente o retorno às aulas presenciais
na rede municipal de educação, previsto para 12 de
julho. Agora, a volta às salas
de aula fica agendada para
o dia 16 de agosto. A rede
municipal tem cerca de 26
mil alunos e dois mil profissionais em 59 unidades.
Assim como nas vezes anteriores, a medida é tomada
devido ao cenário da pandemia de Covid-19.
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HOJE É DIA | Seleção, de Emerson Royal e Éverton Ribeiro, pega o Chile nas quartas da Copa América P10

05 Cidades

Sexta, 2 de Julho de 2021

OPINIÃO

/jor n altododia

A vida depois do tombo
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ECONOMIA

Dólar Com.
+ 1,45%
R$ 5,045

Euro

+ 1,36%
R$ 5,977

Bovespa

- 0,90%
125.666 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.385 | 29/06/2021

12 - 24 - 32 - 37 - 43 - 60

Quina
Concurso 5.594 | 01/07/2021

44 - 54 - 56 - 73 - 80

Federal
Concurso 5.575 | 30/06/2021

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

Bilhete
32037
85545
01268
94664
96259

FRASE DO DIA

MARCOS BARBOSA
JORNALISTA E APRESENTADOR

Há males que vêm para
o bem. Bom, pelo menos é
o que diz o ditado. Sempre
depois que sofremos um
tombo, é doloroso o recomeço. E quanto mais velho
fico, pior a sensação.
Acontece que tudo tem
acontecido rápido demais
e com muita intensidade.
Não bastasse o enfrentamento à pandemia, com
o psicológico abalado, nos
deparamos com perdas irreparáveis.
Vivemos um momento de completa tristeza e
cobrança. Os números de
mortes aumentam com o
decorrer da pandemia, assim como o sentimento de
frustração. Estamos a mercê de um governo omisso
que ri da nossa cara e nos
põe narizes de palhaço todos os dias.
É deprimente ver a situação a qual o Brasil se encontra hoje. Ridicularizado
mundo afora, mas também por sua própria população. Me entristece ver
tanta gente perder empregos, bens e não terem comida à mesa. Recolocação
profissional então, nem se
fale. Temos hoje, inclusive,
uma margem de pessoas
que entram em uma esta-

tística de desistência em
procurar trabalho.
Vislumbro o futuro e
nada enxergo. É nebuloso
e improvável. Estamos vivendo a devastação e não
fazendo nada. Não refutamos. Seguimos como fantoches dessa máquina. Até
quando?
Até quando aceitar a
imoralidade, pessoas nos
tratando como tapete?
Não seria essa hora de
acordar e se impor? Estamos errando e deixando a
oportunidade passar.

A sensação é de
uma dificuldade
tremenda em lidar
com tudo
Vivemos uma pausa de
quase dois anos. Ainda há
aqueles que se negam a
enxergar e vivem como se
nada estivesse acontecendo, com vendas nos olhos
e sob corda bamba. Depois
reclamam das consequências. Me sinto culpado e
egoísta por muitas decisões que tomo ou pelas
que deixo de tomar. Em
meu favor ou não. Ao mesmo tempo sigo em piloto
automático. Reforçando o
tempo todo que é preciso
seguir, sem saber pra onde.
De um tempo pra cá a
sensação é de uma dificuldade tremenda em lidar
com tudo. Das coisas mais
simples do cotidiano às
mais complexas. Tem dias

Conformismos

que não dá pra disfarçar. É
retomar o ar e seguir adiante. Pior ainda é se sentir de
mãos atadas e perdido em
meio a tanto barulho. Sem
vigor, tentando se animar,
acreditando na melhora.
Pouco mais de um ano
de pandemia e sinto as
energias se esgotarem.
Mas não vejo isso somente em mim. Muita gente
me relata o mesmo. Essa
perda de fôlego é um risco
e muito perigo. Algumas
palavras passaram a estar presentes ainda mais
nesse período: medo, angústia, solidão, egoísmo,
reclusão, depressão.
Tudo caminha para que
as pessoas estejam cada
vez mais próximas dessa
última palavra: depressão. A falta do convívio e o
medo de retomar aos poucos nossas vidas nos deixa
um vazio permanente.
Isso vale pra mim e pra
você: não deixe sentimentos ruins te adoecer. Pode
não haverem certezas,
mas o pensamento positivo precisa permanecer.
Por mais difíceis que seja
toda essa situação, vamos
passar juntos. Toda queda
dói e nos deixa marcas. Algumas até cicatrizes, mas o
tempo se encarrega de aliviar a dor.
Somos todos seres humanos com problemas e
necessidades. Sofremos
muitas vezes calados. Por
isso, é preciso mais empatia, paciência e calma
com o outro. O momento requer e o psicológico
também.

IMAGEM DO DIA
Cícero Pedrosa Neto / Amazônia Real

Não há
impeachment,
como eu disse,
em cima de
discursos

LÉO ROSA DE ANDRADE
DOUTOR EM DIREITO,
PSICANALISTA E JORNALISTA

Temos nossos conformismos. Costumamos
até desabonar o próximo
com o epíteto de conformista, mas todos padecemos um pouco desse
mal. Aliás, é confortável viver conformado:
pouca “incomodação”.
Conformismo é a “1.
atitude ou tendência de
se aceitar uma situação
incômoda ou desfavorável sem questionamento nem luta; resignação, passividade; 2.
tendência ou atitude de
se acatar passivamente o
modo de agir e de pensar
da maioria do grupo em
que se vive” (Houaiss).
Francamente, somos um
tanto dados a conformações pessoais, domésticas, profissionais, sociais
e políticas.
Esse tema era caro aos
iluministas, um “movimento intelectual do
século XVIII, caracterizado pela centralidade
da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico,
o que implica recusa a
todas as formas de dogmatismo, especialmente
o das doutrinas políticas
e religiosas tradicionais”
(Houaiss).
Immanuel
Kant, filósofo do século
XVIII (o último grande
pensador das razões da
era moderna), em O que
é o Iluminismo?, de 1784,
nomeou esse comportamento conformado de
menoridade. Pare ele, a
Filosofia das Luzes era a
libertação da humanidade desse triste estado de
alienação. Edito excertos
do texto:
“lluminismo é a saída
do homem da sua menoridade. A menoridade é a

ARTHUR LIRA

FALECIMENTOS

Presidente da Câmara, ao
afastar a possibilidade de
aceitar ação de impeachment
de Bolsonarop no momento

Santa Bárbara d’Oeste
José Ferreira Filho

ÍNDIO QUER PROTESTAR | Indígena observa policiais em frente do Supremo

Tribunal Federal, em Brasília, durante manifestação.
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incapacidade de se servir
do entendimento sem a
orientação de outrem. É
por culpa própria, se a
sua causa não residir na
carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se
servir de si mesmo, sem
a guia de outrem. Tem a
coragem de te servires do
teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem
do Iluminismo.
A preguiça e a cobardia são as causas de os
homens, em tão grande
parte, continuarem de
bom grado menores durante toda a vida; e de a
outros se tornar tão fácil
assumirem-se como seus
tutores. É tão cômodo ser
menor. Se eu tiver um diretor espiritual que em
vez de mim tem consciência moral, então não
preciso de eu próprio me
esforçar. Porque a imensa
maioria dos homens (inclusive todo o belo sexo)
considera a passagem à
maioridade difícil e muito
perigosa é que os tutores
de bom grado tomaram
a seu cargo a superintendência deles. É, pois,
difícil a cada homem desprender-se da menoridade que para ele se tomou
quase uma natureza.
Semear
preconceitos é muito danoso. Um
público só muito lentamente consegue chegar
à ilustração. Novos preconceitos, justamente
como os antigos, servirão de rédeas à grande
massa destituída de pensamento. Mas, para esta
ilustração, nada mais se
exige do que a liberdade;
e, claro está, a mais inofensiva entre tudo o que
se pode chamar liberdade, a saber, a de fazer
um uso público da sua
razão em todos os elementos. Agora, porém,
de todos os lados ouço
gritar: não raciocines!
Por toda a parte se depara com a restrição da
liberdade. Mas qual é a
restrição que se opõe ao
Iluminismo?” Eu diria:
conformismo.
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Santa Bárbara abre Refis na segunda
Prefeitura oferece desconto de até 100% em juros e multas para pagamento de dívidas com o fisco municipal
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA

A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste inicia na
próxima segunda-feira (5)
o atendimento aos contribuintes inadimplentes
interessados em aderir ao
Refis 2021 – programa de
refinanciamento de dívidas municipais.
O programa oferece até
100% de abatimento em
juros e multas em caso
de pagamento à vista.
Para o caso de pagamento em duas parcelas, o
desconto oferecido cai
para 90% nos juros, 90%
na multa moratória e
90% na multa punitiva,
e assim sucessivamente
em planos que permitem
a renegociação em até 24
parcelas.
O Refis 2021 permite a

regularização de débitos
tributários e não tributários de contribuintes
(pessoas físicas ou jurídicas) com o IPTU, ISSQN,
ITBI, infrações diversas,
entre outros, contraídos
até 31 de dezembro de
2020.
O valor mínimo das
parcelas é de R$ 50 para
Pessoa Física e R$ 200
para Pessoa Jurídica.
Em virtude da pandemia da Covid-19, a
adesão ao programa só
poderá ser feita de forma online, por meio do
site da prefeitura (www.
santabarbara.sp.gov.br).
Para acessar o sistema, é
preciso clicar na “Serviços - Protocolo – Novo”,
e em seguida em “Auto
Atendimento”. É preciso fazer login utilizando
CPF e senha.

AMERICANA

Senac promove drive-thru
para arrecadar alimentos
O Senac Americana em parceria com o
Sesc Campinas e com o
apoio do Sincomercio,
realiza neste sábado (3)
um drive-trhu para arrecadação de alimentos
para famílias carentes.
A ação social, a ser
realizada a partir das
9h, no portão de entrada da unidade, é uma
iniciativa local para a
“campanha Ação Urgente Contra a Fome” e
visa arrecadar alimentos não perecíveis.
Os mantimentos coletados serão destinados ao Sespa (Serviço
Social Presbiteriano de
Americana), entidade
que desenvolve projetos sociais atendendo
crianças, adolescentes
e famílias na região da
Vila Mathiensen.
O Senac aproveita a
ação para conscientizar a população sobre a
importância da doação

responsável, com itens
de qualidade e dentro
da validade.
“Estendemos o convite a todos os nossos alunos e comunidade para
que também façam parte desta ação e nos ajudar a levar um pouco de
conforto a estas famílias
atendidas pela instituição.”, disse Ettore Poletti, gerente do Senac
Americana.
Poderão ser doados
alimentos não perecíveis, como arroz, feijão,
leite em pó, óleo, fubá,
sardinha em lata, macarrão, molho de tomate, farinha de milho
e farinha de mandioca. “Neste momento,
a prioridade da campanha é a arrecadação
de alimentos para o
combate emergencial à
fome”, informa o Senac.
Não será preciso descer
do veículo para doar.

| DA REDAÇÃO

DRIVE-THRU NO SENAC
• QUANDO
Sábado, 3 de julho de 2021
• HORÁRIO
Das 9h às 13h
• ONDE
No portão de entrada do Senac Americana - Rua Dr. Angelino
Sanches, 800 - Vila Gallo - Americana – SP

COMO ADERIR E OS DESCONTOS
COMO PROTOCOLAR O PEDIDO
• Acesse o site: www.santabarbara.sp.gov.br
• Clique na aba “Serviços - Protocolo – Novo”;
• Clique no link “Auto Atendimento”;
• Faça o login utilizando CPF e senha – se ainda não for cadastrado, será necessário realizar o cadastro antes de fazer o login;
• Após login, clique em “Nova Solicitação”, escolha o assunto a
que se refere o pedido: Refis 2021; Protocole o pedido.
FORMAS DE PAGAMENTO
• À vista, com desconto de 100% nos juros, 100% na multa moratória e 100% na multa punitiva;
• Em 2 parcelas, com desconto de 90% nos juros, 90% na multa
moratória e 90% na multa punitiva;
• Em 3 a 6 parcelas, com desconto de 80% nos juros, 80% na multa moratória e 80% na multa; punitiva;
• Em 7 a 10 parcelas, com desconto de 70% nos juros, 70% na
multa moratória e 70% na multa punitiva;
• Em 11 a 14 parcelas, com desconto de 60% nos juros, 60% na
multa moratória e 60% na multa punitiva;
• Em 15 a 24 parcelas, com desconto de 40% nos juros, 40% na
multa moratória e 40% na multa punitiva.

PREFEITURA DE SBO | Programa de Refis começa na 2ª

CURSO GRÁTIS

CAUSA ANIMAL

Hortolândia
oferece pós
na Educação

Cães vítimas de maus tratos
são resgatados em Americana

A Prefeitura de Hortolândia, em parceria com
a UFSCar (Universidade
Federal de São Carlos),
oferece 150 vagas gratuitas para o curso de pós-graduação lato sensu
com o tema “Da escola
pública à Escola Outra:
relações com o saber que
afetam projetos de vida e
do trabalho”. A formação
é destinada a profissionais
da rede municipal de educação, como professores,
educadores,
coordenadores, diretores, agentes
educacionais e demais
servidores, desde que já
tenham graduação anterior, em qualquer área.
As inscrições serão
abertas nesta sexta-feira
(2). Interessados podem
se inscrever até dia 20 de
julho, por meio do link
que estará disponível nas
unidades escolares.
O curso terá 400 horas de
duração (um ano) e será na
modalidade EAD (Ensino a
Distância). O início das aulas está previsto para dois
de agosto. A UFSCar emitirá certificados aos alunos
concluintes.
Dúvidas poderão ser
esclarecidas por meio dos
seguintes emails: escolaoutra@gmail.com, dct.
sme@hortolândia.sp.gov.
br ou coordenacao.pos.
hortolandia@gmail.com.
| DA REDAÇÃO

Dois cães foram resgatados de uma situação de
maus tratos em um apartamento localizado na Vila
Mariana, em Americana,
durante a manhã desta
quinta-feira (1).
De acordo com a Gama
(Guarda Municipal de
Americana), no último
domingo (27) a corporação foi chamada ao condomínio, após vizinhos
relatarem que um casal
de moradores de um dos
apartamentos
utilizava
uma abraçadeira de plástico, também conhecida
como “enforca gato”, para
prender o focinho de um
cachorro para, assim, impedi-lo de latir.
Após a denúncia, os
guardas foram até o local e
constataram os maus tra-

Fotos: Gama | Divulgação

“ZEUS” | De focinho preso

tos, porém não havia moradores.
O caso foi apresentado
pela Gama na CPJ (Central
de Polícia Judiciária), onde
foi expedido um mandado
de busca e apreensão no
endereço. Um grupo con-

tra maus tratos que atua
com o deputado estadual
Bruno Lima (PSL) auxiliou
na ocorrência.
Durante a manhã desta
quinta-feira, o mandado
foi cumprido por equipes
da Gama e da DIG (Delegacia de Investigações
Gerais), que conseguiram
resgatar dois cães, um macho da raça weimaraner,
chamado “Zeus”, e uma
fêmea vira-lata, chamada
“Costelinha”.
Um colombiano, L. R. P.
A de 25 anos, responsável
pelos cães, foi conduzido
até a DIG, prestou depoimento e foi liberado.
Os animais resgatados
foram encaminhados para
a ONG Amor de Bicho,
onde passaram por atendimento veterinário.

FINAL FELIZ | Gama, DIG e grupo ligado a deputado resgataram os cães em Americana

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

MAIS RS 330 MIL NO CAIXA
Chico Sardelli (PV) foi às redes sociais ontem para
anunciar (e comemorar) o recebimento de mais dinheiro
via emendas parlamentares. No mesmo dia, foram duas
emendas, totalizando R$ 330 mil. A primeira boa notícia
foi do deputado estadual Coronel Nishikawa (PL), que esteve no gabinete com o prefeito nesta quinta confirmando
R$ 150 mil em dinheiro do estado para o custeio da Saúde.
Chico disse que o recurso, inclusive, foi creditado no último
dia 18 nos cofres municipais. “A verba vem em ótima hora
e é muito bem-vinda! Vamos utilizá-la para a compra de
insumos contra a Covid-19”, disse o prefeito de Americana.
Beatriz Costa /Prefeitura de Americana

MAIS RS 330 MIL NO CAIXA (2)
Depois de Nishikawa, foi a vez de Chico Sardelli receber o deputado federal Capitão Derrite (à esquerda na foto), que anunciou
a destinação de R$ 180 mil para investimentos na Guarda Municipal de Americana. O parlamentar do Republicanos esteve no
gabinete, em reunião com Chico, da qual participaram também
o vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), e o líder do governo na Câmara, vereador Thiago Brochi (PSDB), que intermediou a verba.
O dinheito será utilizado para a compra de aproximadamente
50 pistolas 9 mm para a Gama. O comandante da Guarda,
Marco Aurélio da Silva, o subinspetor da corporação, Wendeo
Santos, e o assessor institucional da Secretaria de Planejamento, responsável pela área de convênios, Vinícius Zerbetto,
também estiveram no encontro desta quinta.

DENÚNCIA EM NOVA ODESSA
Vereadora do PV em Nova Odessa, Márcia Rebeschini denunciou na Câmara a ocupação ilegal de uma área, segundo ela,
de preservação ambiental no bairro Jardim dos Lagos. Com
fotos do local, a vereadora teve requerimento sobre o assunto
aprovado na última sessão (28). Segundo Márcia, a área fica na
Rua Toshihiko Nakaoka e as denúncias, que se comprovaram
com as fotos, é de que o local estaria sendo usado para o plantio
de hortaliças, criação de galinhas e já contava até com uma
construção. “Os munícipes que me procuraram disseram que, por
ser uma área de preservação ambiental, não poderia ser utilizada
dessa forma”, disse a vereadora. No documento, já encaminhado
para a prefeitura, Márcia questiona se a Administração pública
tem ciência do fato, se o uso é regular e quais providências a
administração adotará sobre o assunto.

SP ESQUECIDA
Em Americana, o vereador
Juninho Dias (MDB)
encaminhou na semana
passada um ofício ao
deputado estadual Rogério
Nogueira (DEM) solicitando
a inclusão da Rodovia Luiz
de Queiroz (SP-304) no
programa “Estrada Asfaltada”, do governo do estado.

SP ESQUECIDA (2)
O programa “Estrada Asfaltada” foi lançado pelo
governo do estado, mas
não incluiu a SP-304, que
corta Americana e Santa
Bárbara. No ofício, Juninho
lembra a importância
da rodovia para a região,
que necessita de atenção
urgente.

POPULAÇÃO DE RUA
Ainda na Câmara de Americana, a vereadora Professora Juliana
(PT) protocolou pedido de informações da prefeitura sobre a
vacinação de pessoas em situação de rua contra a Covid-19. No
documento, a parlamentar lembra que existem muitas pessoas
com idade superior a 60 anos nesta condição e que ainda não
foram vacinadas. A vereadora pergunta no requerimento se o
Poder Executivo tem conhecimento da existência de pessoas em
situação de rua que já têm idade e/ou condições para receber a
vacina contra a Covid-19 e que ainda não tenham sido vacinadas.
Questiona, ainda, qual o motivo de essas pessoas ainda não
terem sido vacinados, qual o plano emergencial para solucionar o
problema e qual a previsão de vacinação deste público.

Sexta, 2 de Julho de 2021
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CAGED

Região tem novo saldo
positivo nos empregos
Ministério aponta 1.192 vagas formais em maio, alta de 19% sobre abril
Arquivo / TodoDia Imagem

HEITOR CARVALHO
REGIÃO

A economia da região
gerou mais 1.192 empregos com carteira assinada
no mês de maio, de acordo com balanço do Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado nesta
quinta-feira (1) pelo Ministério da Economia. Os
dados são referentes aos
municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré
e Hortolândia.
O número é resultado
da diferença entre as contratações de empregados
com carteira assinada,
que somaram 9.205 no
mês de maio, menos as
demissões, que totalizaram 8.013 nas cinco cidades da região.
A quantidade de empregos criados no mês de
maio representa aceleração de 19,3% em relação
ao mês anterior, abril,
quando o saldo foi de 999
vagas formais.
Ainda de acordo com o
Ministério da Economia,
nos cinco primeiros me-

COMÉRCIO | Setor que mais registrou expansão no número de vagas em maio na região

ses deste ano, o saldo de
vagas na região superou
a marca de 9 mil postos
de trabalho abertos, enquanto nos primeiros
cinco meses de 2020, que
englobou o início da pandemia de Covid-19, o saldo foi negativo em mais
de 7 mil empregos.
POR CIDADE
Em maio, a cidade com
o resultado mais positivo
na criação de empregos
na região foi Sumaré, com
geração de 480 vagas, se-

guida por Hortolândia
(280) e Americana (274).
Os municípios de Santa Bárbara, Nova Odessa
e Hortolândia geraram
menos vagas em maio em
relação a abril, enquanto
que Americana e Sumaré
geraram mais empregos
em maio do que no mês
anterior.
O comércio foi o setor
da economia que mais
contratou em Americana.
Em Santa Bárbara, a
agropecuária foi onde
surgiram mais vagas e em

Hortolândia foi a construção civil o carro-chefe da
geração de empregos.
Em Sumaré e Nova
Odessa, o setor de serviços foi o que mais
contratou.
Os dados divulgados
nesta quinta-feira consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui
os informais.
Os números do Caged
são coletados das empresas e abarcam o setor
privado.

Números no país mostram tendência de alta
O saldo positivo na geração de empregos com
carteira assinada registrado em maio na região
se repetiu no cenário nacional.
Segundo os dados do
Caged, em maio o país
registrou a abertura de
280.666 vagas formais
de trabalho. O saldo é resultado de 1,548 milhão
de contratações e 1,268
milhão de desligamen-

tos no mês.
A abertura de vagas
formais no mês mostra uma recuperação do
mercado de trabalho.
Em janeiro, foram
criados 261,4 mil novos
contratos e, em fevereiro,
398 mil.
Desde março, com a
alta no número de casos
e de mortes de Covid-19,
o resultado foi menor.
Foram 178 mil novos

postos de trabalho em
março, seguidos de 116,5
mil em abril.
Já em maio, houve um
reaquecimento no mercado formal e o número
registrado foi o segundo
melhor do ano.
No acumulado de janeiro a maio, o saldo no
mercado de trabalho formal brasileiro é positivo,
com 1,233 milhão de novas vagas num período

de crise provocada pela
pandemia.
No mesmo período do
ano passado, foram fechadas 1,144 milhão de
vagas de empregos com
carteira assinada, pois,
de março a maio de 2020,
o impacto da chegada do
novo coronavírus resultou no encerramento de
mais de 1,2 milhão contratos de trabalho formais.
| FOLHAPRESS

PROGRAMA SOCIAL

N.O. libera 2ª parcela de auxílio municipal
A Prefeitura de Nova
Odessa anunciou ontem
que autorizou na última
quarta-feira (30) a liberação da segunda parcela de
R$ 200,00 aos beneficiados
do 1º grupo do Programa
NOS (Nova Odessa Solidária), de auxílio emergencial
100% municipal. Na prática, a medida antecipa a liberação para a maior parte
das famílias beneficiadas,

que retiraram seus cartões
de débito do programa ao
longo do mês de junho. O
valor estava liberado nos
cartões já ontem.
Desde o início da convocação das famílias do
primeiro grupo para retirarem seus cartões do
programa, até a última
quarta (30), a prefeitura já
entregou 997 benefícios.
O restante pode retirar

seus cartões diariamente,
no período da manhã, no
posto de atendimento no
Paço Municipal (Avenida
João Pessoa, 777), com documentos pessoais.
Este primeiro grupo é
formado pelos 1.030 titulares que realizaram a revalidação cadastral entre
março e abril na sede da
Promoção Social.
Os beneficiários podem

realizar compras de julho
em cerca de 28 estabelecimentos comerciais do
setor de alimentos previamente habilitados pela
instituição financeira que
faz a gestão do benefício,
a BK Bank. O dinheiro do
auxílio municipal pode ser
utilizado exclusivamente
para a compra de gêneros
alimentícios no comércio
local.
| DA REDAÇÃO
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Americana passa 700 mortos por Covid
Cidade registra mais 11 óbitos pela doença nesta quinta-feira, o que eleva o total para 702 desde início da crise
HEITOR CARVALHO
E DA REDAÇÃO
AMERICANA

A cidade de Americana
ultrapassou nesta quinta-feira (1) os 700 óbitos
em decorrência da Covid-19 desde o início da
pandemia, em março do
ano passado.
Com a confirmação
de mais 11 mortes pela
doença nesta quinta-feira (ocorridas entre os
dias 17 e 30 de junho),
Americana totaliza agora 702 óbitos pelo novo
coronavírus.
Entre as 11 vítimas
fatais confirmadas ontem, estão três homens,
com idades entre 35 e 64
anos, e oito mulheres – a
mais jovem com 23 anos
e a mais idosa com 90
anos de idade.

Além dos 11 óbitos, a
Prefeitura de Americana
também confirmou 175
novos casos de Covid-19,
o que eleva para 23.085 o
número de infectados na
cidade desde o início da
pandemia. Desse total,
56 permaneciam internados ontem, outros 758
estavam em isolamento
domiciliar e 21.569 pessoas já estão recuperadas. Há ainda 130 casos
suspeitos
aguardando
resultados de exames.
HOSPITAIS
Os leitos hospitalares
para pacientes de Covid-19 com respiradores
tinham ocupação máxima nesta quinta-feira,
com 85 pacientes internados nos quatro hospitais de Americana.
As enfermarias re-

METRÓPOLE
Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

gistravam nesta quinta
ocupação de 73% (de
88 no total, 65 estavam
ocupados).
No Hospital Municipal
Dr. Waldemar Tebaldi,
a única unidade pública da cidade, a taxa de
ocupação nesta quinta
era de 100% para leitos
com respiradores (de 30
no total, 30 ocupados) e
de 68,58% sem respiradores (de 35 no total, 24
ocupados).
Nos hospitais Unimed
e São Francisco, que são
particulares, a taxa é de
100% para leitos com
respiradores e de 100%
de leitos sem respiradores. No São Lucas, que
também é privado, a taxa
de ocupação é de 100%
para leitos com respiradores, mas de 25% sem
respiradores.

Arquivo / TodoDia Imagem

HOSPITAL MUNICIPAL | 100% dos leitos de UTI para pacientes com Covid ocupados

LIMPEZA

PANDEMIA NA EDUCAÇÃO

Hortolândia adia volta
às aulas presenciais

FISCALIZAÇÃO | Toque de Recolher volta a iniciar às 21h

Campinas reduz período
de ‘Toque de Recolher’
Sede da Região Metropolitana, Campinas reduziu nesta quinta-feira (1) o
período do “Toque de Recolher” adotado na cidade
em decorrência da pandemia de Covid-19: agora,
ao invés de iniciar às 19h,
a abordagem a pessoas e
veículos nas ruas volta ao
horário anterior, entre 21h
e 5h, durante o tempo em
que a cidade estiver nas
fases Emergencial, Vermelha e de Transição do Plano São Paulo de combate
ao novo coronavírus.
Assim, os estabelecimentos considerados essenciais poderão funcionar até as 21h. Este horário
vale, inicialmente, até 15
de julho para comércio e
serviços como shoppings,
restaurantes,
padarias,
academias de esportes,
salão de beleza, atividades
religiosas e culturais, entre
outras. O limite de ocupação dos espaços está mantida em até 40%.

TRANSPORTE
Com a mudança no
horário do Toque de Recolher, a Secretaria de
Transportes e a Emdec
(Empresa Municipal de
Desenvolvimento
de
Campinas) anunciaram
novos ajustes na programação do sistema de
transporte público coletivo municipal, no período
noturno. Desde ontem, as
linhas retomam a operação normal praticada antes do Toque de Recolher
às 19h.
Não haverá mais viagens apenas de hora em
hora. As linhas que atendem centros de compras
como shopping centers,
serão ajustadas para o
novo horário de fechamento das lojas. Por volta
das 23h será realizada a
última viagem das linhas
troncais. A operação diurna do transporte público
não sofrerá alterações.
| DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Hortolândia adiou novamente o retorno às aulas presenciais na rede
municipal de educação,
previsto para 12 de julho.
Assim como nas vezes
anteriores, a medida é tomada devido ao cenário
da pandemia de Covid-19
na cidade.
Segundo a portaria número 34 da Secretaria de
Educação, Ciência e Tecnologia, publicada nesta
quarta-feira (30), a volta
às salas de aula fica agora agendada para 16 de
agosto.
A rede municipal conta,
atualmente, com cerca de
26 mil alunos e dois mil
profissionais.
Segundo a prefeitura, a
portaria leva em conta o
monitoramento da pandemia e o fato de que a
vacinação dos profissionais da Educação, tanto

da rede pública quanto
da iniciativa privada, ainda está em andamento.
Por enquanto, 3.526 profissionais da Educação
já receberam a primeira
dose e 1.211, a segunda
dose.
A determinação é válida para os alunos da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental, da Educação Integral I e da EJA
(Educação de Jovens e
Adultos) das 59 unidades
escolares próprias, bem
como para os alunos das
escolas conveniadas.
As aulas na rede municipal de Hortolândia
devem continuar de maneira remota, pelo Portal
Educação na Rede e também, através do programa no canal do Youtube
da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
“Hortolândia: Território
de Saberes”. | DA REDAÇÃO
Divulgação

AULA REMOTA | Hortolândia adia volta às escolas

Sumaré dedetiza vias
contra pragas urbanas
Divulgação

FUMAÇA | Serviço vem sendo feito em vários bairros

A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Sumaré,
por meio do Centro de
Controle de Zoonoses,
realiza nesta semana serviço de dedetização em
vias públicas da cidade.
Os bairros Santa Terezinha, Altos de Sumaré,
Parque Euclides Miranda, Jardim Paulistano,
Residencial Manoel de
Vasconcellos, Novo Paraná, Luiz Cia, Chácara
Bela Vista e Santa Antonieta, Jatobá e Virgílio
Viel já receberam a ação,
que continuará nos próximos dias, segundo a
administração.
O trabalho, que é
executado por empresa especializada e com
supervisão da equipe
municipal de Zoonoses,
acontece principalmente
nos pontos de verificação
(PVs), como entradas de

tubulações subterrâneas
da rede de esgoto, e tem
o objetivo de prevenir a
proliferação de insetos,
ratos, escorpiões e outros
animais peçonhentos.
A fumaça branca, típica da aplicação do produto, não oferece riscos à
população e não é prejudicial ao meio ambiente.
“Lembramos que a colaboração dos moradores
é muito importante neste
trabalho de prevenção. O
descarte incorreto de lixo
e entulho em áreas particulares e públicas proporciona condições favoráveis para a reprodução
e o estabelecimento
de animais que podem
transmitir doenças à população, como infecções
e dengue”, ressaltou o
prefeito Luiz Dalben (Cidadania).
| DA REDAÇÃO
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Mortes e novos casos despencam em Serrana
Números indicam redução de óbitos (95%) e de casos de coronavírus (81%) após vacinação em massa na cidade
Arquivo / TodoDia Imagem

MARCELO TOLEDO
FOLHAPRESS

As mortes em decorrência da Covid-19 e os
novos casos da doença
despencaram em Serrana, cidade da região metropolitana de Ribeirão
Preto, após a vacinação
em massa de sua população. O município do
interior paulista foi escolhido para abrigar estudo
inédito idealizado pelo
Instituto Butantan sobre
os efeitos da imunização em massa. Batizada
de projeto S, a proposta
consiste em analisar o
impacto e a eficácia da
vacinação na redução de
casos do novo coronavírus e no controle da pandemia. Os participantes
serão
acompanhados
por um ano.
No dia em que iniciou a
vacinação, em 17 de fevereiro, Serrana computava
57 mortes e 2.499 casos
da Covid-19. A cidade
chegou ao final de junho,
nesta quarta-feira (30),
com 99 óbitos, num universo de 4.261 casos.
Os resultados eram esperados para a partir de
15 dias depois da aplicação da segunda dose,
data que coincide com a
última semana de abril.

Brasil chega a 100 mi de doses

DOSE | O governador Doria acompanhou o início da vacinação em Serrana em fevereiro

O estudo do Butantan
mostrou que as internações caíram 86%, os casos sintomáticos, 81%, e
as mortes, 95%.
O mês com mais óbitos
na pandemia foi março,
com 18, quando a vacinação ainda estava em
sua etapa inicial. Desde
então, as mortes caíram
mês a mês, para 8 em
abril, 7 em maio e 6 em
junho – há dois óbitos
em investigação.
Os casos também apre-

sentaram queda: de 692
em março, recuaram
para 235 em abril. Em
maio, houve alta, com
333, mas ainda assim o
total é inferior à metade
dos registros de março.
Em junho, foram 229,
total mais baixo desde
dezembro (231), quando ninguém ainda tinha
sido vacinado no município paulista.
“A vacinação em massa
foi um sucesso, reduzimos o número de casos

positivos e o número de
óbitos. Sabemos que teremos casos e também
óbitos, pois os indivíduos
respondem de forma diferente às vacinas em geral. Alguns desenvolvem
mais imunidade, outros
menos”, afirmou a secretária da Saúde de Serrana, Leila Gusmão.
De acordo com ela, o
número de casos diminuiu dentro das expectativas da prefeitura.
“Mesmo com a grande

PRESIDENTE

Ao comentar o depoimento de Luiz Paulo Dominguetti Pereira à CPI
da Covid, o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) atacou os parlamentares de oposição
que compõem a comissão e disse, em tom
irônico, que o então representante da empresa Davati Dedical Suply
relatou uma “propininha
de R$ 2 bilhões”.
“[Dominguetti] falou
que foi procurado para
uma propina, pouca coisa, 400 milhões de doses.
US$ 1 por dose, uma propininha de R$ 2 bilhões
de reais. Ele não aceitou.
E depois [Dominguetti]
cita o nome de um deputado. Vocês acham que
deputado é esse né?”,
disse o presidente nesta
quinta-feira (1º), durante
sua live semanal nas redes sociais.
Dominguetti, que representou a empresa Davati Medical Supply em

ONLINE | O presidente Jair Bolsonaro fala durante live

uma negociação com o
governo Bolsonaro, reafirmou à CPI da Covid
que recebeu pedido de
propina de um diretor do
Ministério da Saúde para
a compra de vacinas contra a Covid-19 (Leia mais
na página 8).
Na live, Bolsonaro comemorou a participação
de Dominguetti na CPI.
“Eu quero ver como [a
imprensa] vai reagir à

questão da CPI de hoje.
Hoje foi bonito quando
o cabo [Dominguetti] lá
se dirigiu ao senador e
falou um negócio meio
esquisito “, disse, sem especificar a que episódio
se referia.
O presidente ainda
atacou a CPI. “O que a
CPI contribuiu para evitar ou diminuir o número de mortes? O que eles
fizeram? Nada. É só um

maioria da população
vacinada, ainda trabalhamos muito o uso de
máscara, distanciamento social e também estamos vacinando ainda
a população que não foi
contemplada pelo projeto S e atualmente recebe
a vacina pelo plano São
Paulo, como as gestantes
e comorbidades, entre
outros”, disse.
GRUPOS
Para o estudo do Bu-

duas doses ou com
vacina de dose única), segundo dados do
consórcio de veículos
de imprensa, formado
para reunir e divulgar
os números relativos à
pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas com
os estados.
Segundo o consórcio,
nesta quinta foram registradas 1.943 mortes
por Covid e 63.035 casos
da doença. Com isso, o
país chegou a 520.189
óbitos e a 18.622.199
pessoas infectadas pelo
Sars-CoV-2.
| FP
tantan, a cidade foi dividida em quatro grupos,
cada um deles recebendo
as doses em uma semana. Depois de o último
grupo receber a primeira dose da vacina Coronavac, o primeiro grupo
passou a ser imunizado
com a segunda dose.
O projeto conseguiu
vacinar 95,7% dos 28.380
adultos da cidade, ou
27.160 pessoas com mais
de 18 anos. A cidade tem
45.644 habitantes.

SÃO PAULO

Em live, Bolsonaro ironiza denúncias
Reprodução / Redes sociais

O Brasil superou,
nesta quinta-feira (1º),
a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19
aplicadas. Os 100 milhões se dividem em
74.539.876
milhões
de primeira dose e
25.944.570 de segunda
dose. Além disso, entram na conta 636.015
vacinas de dose única.
Proporcionalmente,
porém, apenas 16,52%
da população com mais
de 18 anos (pouco mais
de 26 milhões de pessoas) está completamente imunizada (com

inferno o tempo todo,
tentando de toda maneira atingir o governo”,
disse. Bolsonaro acusou
os senadores de oposição de só fazerem fofoca
e intriga.
‘RAPIDEZ’
Durante
audiência
virtual convocada pela
Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) na manhã
desta quinta-feira (1º)
para avaliar a proteção
dos direitos humanos no
Brasil, o governo Bolsonaro se esquivou de críticas e alegou ter construído uma ampla rede
de apoio social durante
a pandemia.
Representantes do governo brasileiro, em um
discurso de meia hora,
alegaram que o auxílio emergencial foi um
trunfo do país e que o
Estado foi célere para
implementá-lo.

| FOLHAPRESS

Veterinária diz ter burlado fila
e tomado 3 doses de vacina
Uma veterinária de
Arujá, região metropolitana de São Paulo, afirmou em rede social ter
recebido doses de vacinas contra a Covid-19
de diferentes fabricantes. De acordo com publicações no perfil de
Jussara Barreira Sonner,
ela recebeu as duas doses da Coronavac em
fevereiro e março e uma
dose da vacina da Janssen na quarta-feira (30).
A vacinação, segundo
ela, aconteceu em Guarulhos.
Misturas não testadas
de vacinas diferentes,
como é o caso da combinação de Coronavac
com Janssen, podem
trazer algum risco para
quem recebe os imunizantes, uma vez que
cada substância usa
um mecanismo próprio
para gerar resposta imu-

nológica. A atitude também torna a campanha
de vacinação mais lenta
e ineficiente, já que tira
doses de quem ainda
não foi vacinado e está
na fila. Mesmo tendo tomado mais doses do que
o necessário, Sonner diz
em suas redes sociais
que não confia nas vacinas. “Sei que nenhuma vacina é totalmente
segura, pois não houve
tempo para a realização
dos testes!”, disse.
A reportagem não
conseguiu contato com
Sonner ontem. Em sua
postagem, a veterinária
faz afirmações falsas.
Não existe nenhuma recomendação das
autoridades de saúde
sobre prazo necessário
para receber novas doses de vacinas anti-Covid após uma vacinação
completa. | FOLHAPRESS

BRASIL+MUNDO

Sexta, 2 de Julho de 2021

07

INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

CPI: vendedor de vacina
confirma propina, envolve
deputado e gera polêmica

Alessandro Dantas / Fotos Públicas

Dominguetti Pereira revela áudio com fala do principal
denunciante do caso Covaxin, mas foi rebatido
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que representou a empresa Davati
Medical Supply em uma
negociação com o governo de Jair Bolsonaro,
reafirmou à CPI da Covid
nesta quinta-feira (1º)
que recebeu pedido de
propina de um diretor do
Ministério da Saúde para
a compra de vacinas contra a Covid. Dominguetti
também buscou implicar
em sua fala o deputado federal Luís Miranda
(DEM-DF), que se tornou um dos principais
denunciantes de irregularidades na compra de
vacinas pelo governo.
Disse que o parlamentar buscou a Davati
para tentar intermediar
a compra de vacinas e
mostrou um áudio nesse
sentido, posteriomente
foi rebatido pelo deputado Miranda e por um
outro representante da
Davati. O depoimento do representante da
empresa, que também
é policial militar em Minas Gerais, acontece em
um momento de grande
pressão sobre o governo
federal, por suspeitas de
corrupção envolvendo a
compra de vacinas.
Na última terça-feira
(29), em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Dominguetti afirmou que
recebeu pedido de propina de US$ 1 por dose em
troca de fechar contrato
com o Ministério da Saú-

de. Disse que o diretor de
Logística do ministério,
Roberto Ferreira Dias,
cobrou a propina em um
jantar em Brasília no dia
25 de fevereiro.
O policial militar disse que não gravou o encontro. A Folha chegou
a Dominguetti por meio
de Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta
como procurador da Davati no Brasil e também
aparece nas negociações com o ministério.
A Davati confirma que
Dominguetti atuou com
oseu representante.
“O pedido de propina
se concretizou. O pagamento e a evolução do
processo, não”, afirmou
Dominguetti à CPI da Covid. “[No jantar, Dias disse] que a vacina, naquele
valor [ US$ 3,50], não seria feita a aquisição pelo
ministério. A conversa
começou assim: ‘Olha,
nós temos que melhorar
esse valor’. Aí, eu disse:
‘Mas eu tenho que tentar um desconto, eu não
tenho [como dar desconto]’”, disse o depoente
aos senadores.
“[Ele respondeu] não,
mas não é [para baixo].
É para cima, é para mais’.
E, aí, se pediu [a propina], porque se tinha
que compor dentro do
ministério, e se pediu o
acréscimo de US$ 1 por
dose. Eu, já, de imediato, já disse que não teria
como fazer”, completou
Dominguetti.
Dominguetti disse que
também participaram do

encontro no restaurante
um empresário, de quem
diz não se lembrar o
nome, e o tenente-coronel do Exército Marcelo
Blanco, que foi assessor
no departamento de logística do Ministério da
Saúde na gestão de Roberto Ferreira Dias.
Na CPI, Dominguetti
disse que esteve no Ministério da Saúde três vezes para tratar da proposta da venda da vacina. A
empresa Davati buscou a
pasta para negociar 400
milhões de doses da vacina da AstraZeneca com
uma proposta feita de
US$ 3,5 por cada (depois
disso passou a US$ 15,5).
No depoimento desta
quinta, o depoente acrescentou que três diretores
do ministério sabiam
da proposta das vacinas
da AstraZeneca: Ferreira
Dias, Elcio Franco e Laurício [não soube informar o sobrenome], que
seria servidor da área de
vigilância sanitária.
Também acrescentou
que chegou a Franco e
Laurício através de uma
ONG do Distrito Federal,
chamada Senah, que faz
serviços humanitários.
O depoente foi questionado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL)
como a Davati conseguiria fornecer 400 milhões
de doses e respondeu de
maneira vaga. O parlamentar pediu a apreensão do celular de Dominguetti para que os fatos
sejam esclarecidos.
“A informação que nós

DEPOIMENTO | Dominguetti Pereira mostra áudio do deputado Luís Miranda à CPI

Ex-diretor confirma encontro, mas sugere armação
Exonerado da direção
de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias negou
nesta quinta-feira (1º)
que tenha cobrado propina de Luiz Paulo Dominguetti Pereira para
negociar a compra de
vacinas pelo governo
Jair Bolsonaro.
Em nota, Dias reconheceu que se encontrou com Dominguetti
na noite de 25 de fevereiro em um restaurante
de Brasília, mas afirmou
que não tratou de “propina, pedido de dinheiro, facilitação”.
O ex-chefe da área
tínhamos era que o dono
da Davati, senhor Herman [Cardenas], tinha
acesso a locadores do
mercado, que eram os
proprietários dessa vacina”, afirmou.
ÁUDIO
Em um momento que
provocou polêmica na
sessão,
Dominguetti
afirmou que a Davati havia sido procurada pelo
deputado Luís Miranda
(DEM-DF) para interme-

de compras da Saúde
disse que não conhecia Dominguetti e que
o vendedor de vacinas
foi levado ao restaurante pelo tenente-coronel
do Exército Marcelo
Blanco, que havia trabalhado no ministério
até 19 de janeiro.
Dias sugere que a
denúncia de propina
é uma armação e que
pode estar sendo usado
de “fantoche para algo”.
“Preciso saber qual a
motivação desse senhor
para nesse momento
vir contar essa história absurda. Quem ele
quer atingir ou protediar negócios envolvendo vacinas. O contato
teria sido feito com o representante da empresa
no Brasil, Cristiano Carvalho.
O deputado e seu irmão, o servidor Luís Ricardo Miranda (Ministério da Saúde), apontaram
recentemente suspeitas
de irregularidades na
compra da vacina indiana Covaxin.
Dominguetti então divulgou na sessão um áu-

ger? Estou sendo usado
de fantoche para algo?”,
questionou o ex-diretor
do Ministério da Saúde.
Dias afirma que a
proposta apresentada
pela Davati era “muito
improvável de estar à
disposição naquele momento”. A AstraZeneca,
em nota, informou que
não atua por meio de
intermediários.
Dias acabou exonerado na última terça-feira
(29), depois que a Folha
de S.Paulo revelou a denúncia de suposto pedido pedido de propina
para a compra de vacinas na Saúde.
| FP
dio do deputado federal
Luís Miranda. A palavra
“vacina”, no entanto, não
é mencionada nesse áudio do parlamentar.
Ao saber da divulgação
desse áudio, Miranda foi
ao Senado e pediu a prisão do depoente. Explicou se tratar de um áudio de 15 de outubro de
2020, no qual negociava
a aquisição de luvas por
meio de uma empresa
que possui nos Estados
Unidos.

PRESIDENTE DA CÂMARA

Lira: não há materialidade e disposição para impeachment
Arquivo / TodoDia Imagem

DANIELLE BRANT
FOLHAPRESS

ALIADO | O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
afirmou nesta quinta-feira (1°) que não há
materialidade e disposição política para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, neste
momento.
As declarações foram
dadas um dia após oposição e movimentos sociais

protocolarem o superpedido de impeachment,
que reúne cerca de 120
ações em um só processo, apontando mais de 20
tipos de acusações.
Em referência ao depoimento de Luiz Paulo
Dominguetti Pereira à
CPI da Covid, Lira afirmou que impeachment
não se faz com base em
falas. “Tá aí confusão.
Um dá um depoimento
de um jeito, outro dá um

depoimento de outro.
Um dia você tem uma situação, outro dia a situação se reverte”, disse.
“A CPI que está instalada vai ter o seu fluxo normal, se tiver o número de
assinaturas de senadores
será prorrogada, enfim.
Vai seguir o seu curso.
E aqui nós vamos esperar”, prosseguiu. “Não há
impeachment, como eu
disse, em cima de discursos. Há impeachment em

cima de materialidade e
disposição política, o que
não se apresenta neste
momento nem fora nem
dentro do Congresso.”
Membros da campanha Fora, Bolsonaro esperam maior adesão nas
manifestações em defesa do impeachment do
presidente previstas para
este sábado (3). Partidos
e atores políticos mais à
direita avaliam que a crise se agravou.

BRASIL+MUNDO
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Moraes arquiva inquérito
dos atos antidemocráticos

STF: Marco Aurélio diz que ficaria feliz
com Mendonça ou Aras como sucessor

Ministro do STF, no entanto, pede apuração de organização criminosa digital
Divulgação

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ministro Alexandre
de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal),
determinou o arquivamento do inquérito dos
atos antidemocráticos
e a abertura de outra
investigação para apurar a existência de uma
organização criminosa
digital voltada a atacar
as instituições a fim de
abalar a democracia. O
magistrado faz referência ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
12 vezes na decisão publicada nesta quinta-feira (1°) e afirma que
é necessário aprofundar
as investigações para
verificar se aliados do
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usaram estrutura pública
do Palácio do Planalto,
da Câmara e do Senado
para propagar ataques
às instituições nas redes
sociais.
No dia 4 de junho, a
PGR (Procuradoria-Geral
da República) havia pedido o encerramento da
apuração sobre os atos
antidemocráticos no Supremo sob o argumento
de que os investigadores
não encontraram provas
contra autoridades com
foro especial. Além disso, solicitou o prosseguimento da investigação
de seis casos em primeira instância.
Agora, o ministro
atendeu o pedido de arquivamento, mas determinou a instauração de
outro inquérito que terá
duração inicial de 90

NA MIRA | Atos antidemocráticos têm indícios de atuação coordenada criminosa

dias. Na contramão do
que havia pedido a PGR,
Moraes afirmou que os
eventos
identificados
pela Polícia Federal que
deveriam ter a investigação aprofundada têm de
ficar no STF em vez de
serem remetidos à primeira instância.
“Nessas hipóteses, conforme entendimento pacífico dessa Corte Suprema, compete ao próprio
STF definir os termos de
eventual
desmembramento da investigação e
a eventual remessa às demais instâncias judiciais”,
afirmou.
O ministro disse que
os elementos levantados
pela polícia apontam
para a “existência de uma
verdadeira organização
criminosa” que é “absolutamente semelhante”
àquela identificada no
inquérito das fake news,

que mira parlamentares,
blogueiros e empresários aliados do presidente Bolsonaro.Por isso, o
magistrado determinou
o compartilhamento das
provas coletadas no inquérito dos atos antidemocráticos com as apurações voltadas à rede de
fake news.
Segundo o magistrado,
o objetivo do novo inquérito é apurar “a presença de fortes indícios
e significativas provas
apontando a existência
de uma verdadeira organização criminosa, de
forte atuação digital e
com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhante
àqueles identificados no
Inquérito 4.781, com a
nítida finalidade de atentar contra a Democracia
e o Estado de Direito”.

O inquérito dos atos
antidemocráticos
foi
aberto em abril de 2020
para investigar aliados
do presidente envolvidos
com as manifestações
que defendiam o fechamento do STF e do Congresso Nacional, além da
volta da ditadura militar.
O pedido de abertura
da investigação foi feito
pela PGR um dia depois
de o chefe do Executivo
participar de uma manifestação em frente ao
QG do Exército. Em oitos meses de apuração, a
partir de buscas e quebra
de sigilos bancário e telemático, a Polícia Federal coletou informações
sobre influentes nomes
do bolsonarismo, como
o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, o blogueiro Allan
dos Santos e o empresário Otávio Fakhoury.

Denúncias ameaçam reformas econômicas
A equipe do ministro
Paulo Guedes (Economia) teme os efeitos da
crise política do governo
Jair Bolsonaro nas reformas econômicas. As
recentes denúncias de
corrupção, a CPI da Covid e a aproximação da
eleição colocam o time
em alerta.
Assessores do ministro
já calculam o risco de o

O ministro Marco Aurélio afirmou que o
advogado-geral da União, André Mendonça, e
o procurador-geral da República, Augusto Aras,
são bons nomes para sucedê-lo no STF (Supremo
Tribunal Federal). A afirmação do magistrado foi
dada nesta quinta-feira (1º) na sessão realizada
para homenageá-lo pelos 31 anos como ministro
do Supremo. Marco Aurélio irá se aposentar
compulsoriamente em 12 de julho, quando
completará 75 anos. A sessão desta quinta,
porém, foi a última do semestre e, na próxima
semana, tem início o recesso do tribunal. Marco
Aurélio deve seguir tomando decisões nas ações
sob sua relatoria até o dia que deixará a corte.
Bolsonaro ainda não definiu quem irá indicar
para a corte, mas tem preferência por Mendonça.
Arquivo / TodoDia Imagem
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cenário atual de escândalos afetar não só o andamento das reformas
tidas como estruturais,
como o formato final dos
textos em discussão no
Congresso.
Empresários e investidores brasileiros começaram a ficar preocupados com a série de
escândalos na compra
de vacinas. Isso poderia,
para eles, comprometer
as principais propostas
de Guedes.
Haveria eventual au-

mento do risco-país e
fuga de capital, em especial em caso de impedimento de Bolsonaro.
Nesta quarta-feira (30),
foi apresentado na Câmara um superpedido
de impeachment do presidente.
Integrantes do time
de Guedes afirmam que
as denúncias devem ser
apuradas. No entanto,
eles apostam na manutenção da base parlamentar e no insucesso
dos pedidos.

Mesmo assim, parte dos membros relata
o receio de que as suspeitas de corrupção no
Ministério da Saúde não
parem por aí e cresçam
a ponto de prejudicar a
articulação em projetos
prioritários.
Além de intensificar as
críticas, o cenário político tumultuado pode ter
como efeito colateral, na
visão da equipe de Guedes, o desequilíbrio orçamentário do governo, o
que afasta investimento.

SAÍDA | O ministro Marco Aurélio se despede do STF

Bolsa cai e dólar volta a fechar acima
de R$ 5 com ‘ruído político’ na CPI
O mercado brasileiro foi na contramão dos
seus pares nos Estados Unidos e na Europa
nesta quinta-feira (1º) e o real foi a moeda que
mais se desvalorizou no mundo ante o dólar no
pregão, segundo dados da Bloomberg. A moeda
americana subiu 1,46% ante a brasileira, a R$
5,0450, maior valor desde 18 de junho. Na máxima
da sessão, foi a R$ 5,0520. O dólar turismo está a
R$ 5,2000. É a primeira vez desde 21 de junho (R$
5,02) que o dólar termina a sessão acima da linha
dos R$ 5. O Ibovespa cedeu 0,90%, a 125.666,19
pontos, menor patamar desde 28 de maio.
Segundo analistas, investidores repercutem os
novos desdobramentos da CPI da Covid enquanto
fazem mudanças nas carteiras para o segundo
semestre do ano. As denúncias de corrupção
investigadas pela CPI da Covid também têm
impactos no direcionamento de investimentos.

Polícia prende quadrilha que fazia
roubos com o sistema Pix em S. Paulo
Quatro homens, com idades entre 18 e 20 anos,
foram presos em flagrante, por roubo e extorsão,
na noite desta quarta-feira (30), na ponte do
Morumbi, marginal Pinheiros, zona oeste da
capital paulista. Um menor, de 17 anos, foi
apreendido. A quadrilha foi acusada de sequestrar
de um casal de comerciantes no Jardim Ângela,
na zona sul da capital, e obrigá-los a transferir
R$ 26 mil pelo PIX, que é o novo sistema de
transferência bancária criado pelo Banco Central
e que pode ser feita instantaneamente pelo
celular. Com a prisão, os valores em espécie
foram recuperados e, junto com o veículo, foram
devolvidos ao casal.
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MERCADO DA BOLA

3 deixam Timão, que quer reforço
Ramiro, Jemerson e Otero estão fora do Corinthians, que agora busca um jogador para o sistema ofensivo
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Tão sonhado pela torcida do Corinthians, o
segundo semestre, enfim, chegou. Com ele, os
términos de contrato de
Ramiro, Jemerson e Otero, e a abertura de espaço
na folha salarial do elenco. Com isso, a diretoria
pode pensar em ir ao
mercado da bola e buscar um reforço para o sistema ofensivo da equipe,
que pode ser um atacante de beirada de campo,
um centroavante ou até
mesmo um meia com características de chegada.
Nos quatro primeiros
meses do ano, o Corinthians apresentou superávit ligeiramente superior a R$ 4 milhões, de
acordo com o balancete
divulgado nesta quarta-feira (30). Além dos bons
números do começo da
temporada, recentemente o clube deu adeus a
Camacho, que assinou
com o Santos, e a Bruno
Méndez, emprestado ao
Internacional — o clube
gaúcho vai pagar 100%
dos salários do zagueiro
uruguaio.
Com a chegada do mês
de julho, os contratos de
Jemerson e Otero deixam de ser válidos e os
jogadores estão livres no
mercado para assinarem
com qualquer outro clube. Soma-se a eles, o vo-

Rescisão complicada

DESPEDIDA | Encerrado o empréstimo, o volante Ramiro volta para o Al-Wasl FC

lante Ramiro — emprestado ao Al-Wasl FC, dos
Emirados Árabes Unidos.
As saídas representam
uma economia considerável na folha de pagamento do Alvinegro.
É justamente com este
dinheiro que a diretoria pretende fazer nova
aquisição para o elenco do técnico Sylvinho.
A comissão técnica reconhece que o sistema
ofensivo é a principal
carência do grupo e, por
isso, recentemente pediu
o atacante Marquinhos

05 Atlético-MG
06 Flamengo
07 Santos
08 Juventude
09 Bahia
10 Atlético-GO
11 Corinthians
12 Ceará
13 Fluminense
14 Internacional
15 Sport
16 América-MG
17 São Paulo
18 Cuiabá
19 Chapecoense
20 Grêmio
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• 8ª RODADA
Quarta-feira (30/06)
16h - Fluminense 1 x 4 Athletico-PR
16h – Fortaleza 3 x 2 Chapecoense
19h – Internacional 1 x 2 Palmeiras
19h – Bahia 3 x 4 América-MG
20h30 – Santos 0 x 0 Sport
21h30 – Corinthians 0 x 0 São Paulo

Empréstimos ou trocas
não estão descartados
neste momento.
No comando do Corinthians há pouco mais de
um mês, Sylvinho priorizou a construção da solidez do sistema defensivo
em suas primeiras semanas de trabalho. A estratégia tem surtido efeito,
e, após oito rodadas do
Campeonato Brasileiro,
o clube alvinegro já registra a segunda menor
média de gols sofridos
entre todos os clubes da
Série A.

MULTA
O jogador e o seu
estafe não abrem mão
de receber pelo menos
uma parte da multa
rescisória, de cerca de
R$ 7 milhões. Danilo
Avelar tem contrato
com o Corinthians até
dezembro de 2022.
Além disso, o lateral
segue em recuperação de uma cirurgia
no joelho direito, após

ter sofrido uma lesão
em outubro de 2020.
Em nota, o Sindicato dos Atletas de São
Paulo disse que isso
inviabilizaria
uma
rescisão de forma unilateral pelo clube. “A
legislação impõe que
o empregador devolva o trabalhador nas
mesmas condições de
trabalho do momento
da contratação”, diz a
entidade.
“Para deixar claro,
não estamos passando
a mão na cabeça dele
[Danilo Avelar]. A gente é contra qualquer
ato de intolerância”,
disse à Folha Rinaldo
Martorelli, presidente
do sindicato. “A nossa análise é dentro da
questão jurídica.”
Advogados, especialistas em direito trabalhista e esportivo,
ouvidos pela reportagem, porém, afirmam
que o clube poderia
demiti-lo por justa
causa. Eles se baseiam
no artigo 482 da CLT
(Consolidação das Leis
de Trabalho), que trata
das condições para o
rompimento do contrato pelo empregador
de forma unilateral.

| FOLHAPRESS

DE VOLTA

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

de volta do Sport. No
entanto, ainda há — no
entendimento do Corinthians — a necessidade
de um ou dois reforços
para a sequência do
Campeonato Brasileiro.
Oficialmente, o clube
não fez nenhuma contratação nesta temporada
e, possivelmente, deve
realizá-la nas próximas
semanas. A diretoria
analisa o mercado e tenta um jogador que aceite
receber valores que se
encaixem na realidade financeira do Corinthians.

Uma semana após
anunciar que vai rescindir o contrato de
Danilo Avelar, 32, o
Corinthians não definiu de que forma encerrará o vínculo com
o jogador após ele
fazer um comentário
racista durante uma
partida de um jogo
online.
A diretoria tem negociado com os representantes do atleta para chegar a um
acordo por um rompimento amigável. Ele é
agenciado pela Elenko Sports, empresa
de Fernando Garcia,
irmão de Paulo Garcia, que é conselheiro
vitalício do clube. A
reportagem procurou
o agente, mas ele não
atendeu aos contatos.

21h30 – Juventude 2 x 0 Grêmio
Ontem (01/07)
16h – Bragantino 0 x 0 Ceará
19h – Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO
20h – Cuiabá 0 x 2 Flamengo

Dudu é reintegrado ao Verdão
Dudu foi reintegrado
nesta quinta-feira (1)
ao elenco do Palmeiras
após o término do período de empréstimo para
o Al-Duhail, do Catar. O
atacante já treinou na
Academia de Futebol, e o
clube divulgou imagens
da atividade nas redes
sociais.
O retorno de Dudu
já estava previsto desde maio, quando o Al-Duhail optou por não
exercer a opção de compra. O técnico Abel Ferreira poderá utilizar o
jogador apenas a partir
de agosto, quando a janela de transferências do
Brasil para o exterior for
aberta.
O Al-Duhail pagou 7
milhões de euros (R$
42,1 milhões) para ter
Dudu por empréstimo

durante uma temporada
no ano passado. No período, o atacante anotou
15 gols em 36 partidas
pelo clube.
Contratado em 2015
pelo Palmeiras, Dudu
disputou 305 partidas,
tendo anotado 70 gols
e distribuído 78 assistências. Foi campeão da
Copa do Brasil em 2015
e do Brasileirão em 2016
e 2018. Também participou do início da campanha do título Paulista em
2020.
ABEL FICA
Abel Ferreira rejeitou
nesta semana uma proposta do Fenerbahce. O
treinador do Palmeiras
não mostrou interesse
em avançar com o acordo colocado em cima da
mesa pelo clube turco:

Cesar Greco

EM CASA | Dudu (dir.) já treinou, mas jogará só em agosto

contrato de dois anos e
salário de 3 milhões de
euros (R$ 18 milhões) por
temporada. Uma nova
abordagem, com novos
valores e condições, não
está descartada.
Inicialmente, os turcos
tinham outro português
como forte possibilidade: Marco Silva, que
acabou por avançar nas
negociações e fechar
nesta quinta-feira com o

Fulham, da Inglaterra. O
palmeirense foi procurado logo em seguida, mas
rejeitou a possibilidade.
Vinculado ao Verdão
até dezembro de 2022,
Abel já havia descartado
antes pelo menos duas
ofertas para sair, ambas do mercado da bola
asiático: Al Rayyan, do
Qatar, e Al Hilal, da Arábia Saudita.

| FOLHAPRESS
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SELEÇÃO

Tite encerra testes,
mas esconde o time

Brasil pega o Chile nesta sexta (2) pelas quartas de final da Copa América
Captura de vídeo/CBF TV

FOLHAPRESS
RIO DE JANEIRO

Assim como já era esperado, Tite não revelou
a escalação da seleção
brasileira que entrará em
campo contra o Chile às
21h desta sexta-feira (2),
pelas quartas de final da
Copa América.
Em entrevista coletiva
na véspera da partida, o
técnico evitou dar dicas
e só afirmou que o período de testes que foi feito
na fase de grupos não se
repetirá agora no mata-mata, que começará no
estádio Nilton Santos, no
Rio de Janeiro.
A maior pista para a
equipe titular se deu,
mais uma vez, na coletiva pré-jogo organizada
pela Conmebol. Ederson foi escolhido para
falar nesta quinta (1º), e
isso indica que ele será o
goleiro titular contra os
chilenos.
“A gente oportunizou
todas as situações, e agora é ter naqueles que ini-

JOGOS
Hoje - 18h
Peru x Paraguai
Olímpico de Goiânia (GO)
Hoje - 21h
Brasil x Chile
Nilton Santos, Rio de Janeiro
Amanhã - 19h
Uruguai x Colômbia
Mané Garruincha, Brasília
Amanhã - 22h
Argentina x Equado
Olímpico de Goiânia (GO)

ciam, sim, uma equipe
equilibrada, que mantenha aquela média de gols
e de criação”, disse Tite.
Sobre a formação da
zaga, há duas vagas para
três atletas: Marquinhos,
Thiago Silva e Éder Militão. A tendência é que os
dois primeiros joguem,
mas o jovem do Real Madrid vive excelente fase e
coloca uma dúvida sobre
a comissão técnica.
“Militão está jogando

COLETIVA | Tite escala Ederson para o gol contra o Chile

muito, merece todo o
reconhecimento. Conversamos com ele antes
do jogo contra a Argentina, que iria trazê-lo
para uma concorrência
leal com Thiago e Marquinhos, dois atletas já

tarimbados, com experiência, qualidade técnica, capitães das suas
equipes, com know how,
chancelados. Mas ele
conseguir botar pressão.
E eu fico muito feliz em
relação a isso.”

Bombardeio chileno é um desafio
O Chile tem um dos
ataques menos produtivos entre os times que
disputam as quartas de
final da Copa América
a partir de desta sexta-feira (2). Assim como a
Colômbia, foram apenas

três gols marcados nos
quatro primeiros jogos
da fase de grupos. Missão
fácil para a defesa do Brasil, o próximo adversário
no estádio Nilton Santos?
Não é bem por aí. Isso
porque, ao mesmo tem-

ASSÉDIO

po, o time é um dos que
mais acerta seus chutes
a gol.
A precisão dos chutes
do Chile a gol é de 58,6%,
segundo estatísticas da
Conmebol. É mais que a
do Brasil, por exemplo, e

só perde para os 65,1% da
Argentina. Numa visão
simplória, isso significa
dizer que os chilenos têm
um time “chuta-chuta”,
que finaliza bem a cada
brecha que é aberta.
| FOLHAPRESS

do como prova.
Caboclo foi tirado do
poder temporariamente
pela Comissão de Ética após ser acusado de
assédio sexual por uma
funcionária da CBF. Há
áudios em que o dirigente usa expressões com
conotação sexual com a
empregada da entidade.
Na versão de Caboclo, houve a sugestão de
proposta feita por Del
Nero de pagamento de
R$ 12,409 milhões para
abafar o caso. O ex-presidente ainda não se manifestou sobre o caso.
| FOLHAPRESS

O meia Carlos Sánchez entrou no time
do Santos pelo terceiro jogo consecutivo,
desta vez no empate
em 0 a 0 contra o Sport
na quarta-feira (30),
na Vila Belmiro, pelo
Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando
Diniz tem utilizado o
uruguaio nos segundos
tempos das partidas e
já o aprovou, tanto é
que gostaria de tê-lo
entre os titulares.
Entretanto, o comandante santista, aliado
ao departamento mé-

DESEMPENHO

Brasil e Argentina
entre as mais invictas
Copa América e Eurocopa, as duas principais
competições continentais de seleções do mundo, conheceram nessa
semana os oito sobreviventes. Entre as que ainda estão vivas, seis chegam invictas e defendem
boas sequências sem
derrota na atualidade.
Na Europa, a Itália,
que venceu todos os seus
nove jogos em 2021 (com
26 gols feitos e apenas 1
sofrido), tem a maior invencibilidade nos dias de
hoje. São 31 partidas sem
derrota - a última foi em
setembro de 2018, quando perdeu para Portugal
por 1 a 0 pela Liga das
Nações.
Se não perder até a final da Eurocopa, a Itália
poderá chegar a 34 jogos
sem derrota e ficar a apenas dois do recorde da
seleção brasileira (36 jogos entre 1993 e 1996) e a
um jogo da Espanha (35
jogos entre 2007 e 2009).
Curiosamente, a Azzurra
terá pela frente nas quartas da Euro outra seleção
invicta no torneio: a belga, que não perde desde
2020 e carrega uma se-

quência de 13 jogos de
invencibilidade (11 vitórias e 2 empates).
Outras seleções europeias com uma boa série
invicta são a Espanha (12
jogos), a Inglaterra (10 jogos) e a França, que caiu
nas oitavas de final para a
Suíça nos pênaltis e está
há 11 jogos sem derrota.
Já na América do Sul,
a Argentina vem com a
maior invencibilidade.
Depois de cair na semifinal da Copa América
de 2019, em julho, para
o Brasil (0 x 2), o time do
técnico Lionel Scaloni
não perdeu mais. São
17 jogos sem derrota (10
vitórias e 7 empates). A
marca igualou a terceira
maior invencibilidade
da seleção argentina,
conquistada entre 1956
e 1957 sob o comando
do técnico Guillermo
Stábile.
Já a seleção brasileira, do técnico Tite, não
perde há 11 jogos. A
última derrota foi para
a Argentina em novembro de 2019 (0 x 1 em
amistoso em Riad, na
Arábia Saudita).
| FOLHAPRESS

MAIORES INVENCIBILIDADES
• 31 jogos - Itália (25 vitórias e 6 empates)
• 17 jogos - Argentina (10 vitórias e 7 empates)
• 13 jogos - Bélgica (11 vitórias e 2 empates)
• 12 jogos - Espanha (6 vitórias e 6 empates)
• 11 jogos - Brasil (10 vitórias e 1 empate)
• 11 jogos - França (7 vitórias e 4 empates)
• 10 jogos - Inglaterra (9 vitórias e 1 empate)

BARCELONA

ESCALAÇÃO

Del Nero é acusado Diniz quer Sánchez
de cobrar R$ 12 mi de titular no Santos
O presidente afastado
da CBF (Confederação
Brasileira de Futebol),
Rogério Caboclo, acusa o
ex-presidente da entidade, Marco Polo Del Nero
— banido do futebol pela
Fifa —, de ter proposto
uma indenização R$ 12
milhões para abafar denúncia de assédio moral
e sexual que viria a ser
feita por uma funcionária da CBF. Essa acusação
está em uma nota da assessoria de Caboclo. Um
documento manuscrito,
que supostamente seria
de Del Nero, é apresentado pelo dirigente afasta-
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dico, tem adotado alguns critérios para o
retorno efetivo do jogador estrangeiro de 36
anos. Sobretudo cuidado no dia a dia, além de
colocá-lo aos poucos
em campo, para que
sinta o ritmo de jogo e
se readapte.
Diniz tem conversado quase que diariamente com Sánchez. O
técnico dá alguns toques e busca “senti-lo”
em meio as conversas
para saber como está
seu psicológico e físico.
| FOLHAPRESS

Renovação de Messi
barra em regras
AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

As tentativas do Barcelona de oferecer um
novo contrato a Lionel
Messi estão sendo impedidas por medidas de
controle financeiro do
Campeonato Espanhol,
disse o presidente do clube, Joan Laporta, nesta
quinta-feira (1º de julho)
depois que o argentino
se tornou um agente livre com o término de seu
contrato.
Messi, que se uniu ao
Barça aos 13 anos em setembro de 2000, não tem

elo contratual com os
catalães no momento, já
que seu contrato venceu
em 30 de junho, e embora Laporta tenha dito
que o maior artilheiro do
time queira ficar, acrescentou que o empenho
para ligá-lo a um novo
acordo têm que respeitar
as exigências da liga.
“Está indo bem, ele
quer ficar e estamos fazendo todos os esforços
para garantir que ele fique. Mas temos que equilibrar isso com o fair play
financeiro”, disse Laporta
à rádio Onda Cero nesta
quinta-feira (1).

ESPORTES

Sexta, 2 de Julho de 2021

TORNEIOS

Eurocopa vence Copa
América em emoção

Evento europeu tem 22% a mais de gols marcados e jogos mais disputados
Divulgação/FIGC

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O torcedor que deseja acompanhar chuvas
de gols, partidas sendo
disputadas até o minuto
final e reviravoltas daquelas que transformam um
jogo de futebol em roteiro
digno de filme dramático deve estar apaixonado
pela Eurocopa.
Já quem curte jogos mais
truncados, com menos
gols, frequentemente paralisados pela arbitragem
para alguma cobrança de
falta e com cartões amarelos sendo distribuídos com
fartura,
provavelmente
tem preferido acompanhar a Copa América.
As estatísticas mostram
que existe uma grande
diferença entre os tipos
de futebol praticados nas
duas principais competições continentais do planeta, que neste ano estão
sendo disputadas simultaneamente.
Impulsionada por alguns jogos históricos,
como a vitória por 5 a 3 da
Espanha sobre a Croácia
e o empate por 3 a 3 entre
Suíça e França, a atual edição da Eurocopa tem registrado sua maior média de
gols desde 1976: 2,80 por
partida.
A marca é aproximada-

mente 22% maior que a
da Copa América, que tem
até o momento 2,30 tentos
a cada 90 minutos de futebol. A frequência de bolas
nas redes do Sul-Americano de 2021 é pior do que a
das duas últimas edições
do torneio.
Além de menos gols, a
competição disputada por
Brasil, Argentina e Uruguai
sofre com mais atos de indisciplina que a Eurocopa.
A média de faltas na
Copa América é 14,8%
maior que no seu concorrente do Velho Continente: 26,05, contra 22,7.
Já a de cartões amarelos é
22,8% superior desse lado
do Oceano Atlântico: 3,60,
contra 2,93.

JOGOS
Hoje - 13h
Suíça x Espanha
Estádio Krestovsky, São
Petersburgo (RUS)
Hoje - 16h
Bélgica x Itália
Allianz Arena, Munique (ALE)
Amanhã - 13h
Rep. Tcheca x Dinamarca
Olímpico de Baku (AZE)
Amanhã - 16h
Inglaterra x Ucrânica
Olímpico de Roma (ITA)

SELEÇÃO ITALIANA | Joga nesta sexta contra a Bélgica

Covid tem aumento
A presença de público
nos estádios de futebol
durante a Eurocopa e
nos pubs e bares das
cidades-sede dos jogos
está impulsionando o
atual aumento nas infecções pelo novo coronavírus na Europa, disse
a Organização Mundial
da Saúde (OMS), nesta
quinta-feira (1º).
Um período de dez
semanas de queda nos

Wagner Carmo/CBAt

ATLETISMO | Bardi (centro) disputará duas provas

modalidade, o velocista
foi convocado por ser o segundo no ranking nacional
dos 100 m. Ele disputará
juntamente com Paulo André Camilo de Oliveira, Rodrigo Nascimento e Derick
de Souza.
Havia ainda a expectativa de o atleta disputar
uma terceira prova, os 200
m, mas ele ficou de fora
por um apenas um ponto.
A terceira e última vaga ficou para Jorge Vides, o 50º

Gustavo Ciprino se apresenta
e é o novo reforço da Ponte
A Ponte Preta tem mais um reforço para a Série
B deste ano e o Campeonato Paulista de 2022. É
o zagueiro Gustavo Cipriano, de 20 anos, de 1,85
m, revelado pela base do Santos. Atuando pelo
Peixe, ele foi campeão paulista sub-11, sub-13,
da Copa Zico sub-15 e capitão da equipe sub-20
no Campeonato Brasileiro de 2020. Com dupla
nacionalidade, o atleta também tem passagem
pelo sub-19 da equipe italiana da Lázio. O
contrato de Cipriano com a Ponte vai até o final do
Paulistão de 2022. A chegada do zagueiro ocorreu
no momento em que a Ponte ocupa o último lugar
da Série B.

CIPRIANO | Contrato até o final do Paulistão 2022

Bardi também garante
vaga para prova de 100 m
O velocista Felipe Bardi,
de Americana, disputará duas provas nos Jogos
Olímpicos de Tóquio, que
começa no próximo dia
23. Nesta quinta-feira (1),
ele também foi confirmado para a competição dos
100 m rasos. O atleta, de
22 anos, garantiu a nova
vaga por meio do ranking
olímpico da World Athletics, antiga Associação Internacional de Federações
de Atletismo, órgão que
gere o atletismo em todo o
mundo.
Bardi ficou na 27ª posição, com 1.250 pontos. Ele
já estava confirmado para
os 4x100 m, integrando a
equipe brasileira que disputará a prova. Para essa

Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
GIRO POR AI
Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

OLIMPÍADAS
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colocado no ranking, com
1.190 pontos. Isso porque
cada país pode ter no máximo três representantes
em cada prova.
Bardi é o quarto atleta da região confirmado
para os Jogos de Tóquio.
Os outros são: o nadador
Murilo Sartori (Americana), o jogador de vôlei
Douglas Souza (Santa
Bárbara d´Oeste) e o atirador paraolímpico Alexandre Galgani (Sumaré).

novos casos de covid-19
em toda a região chegou
ao fim e uma nova onda
de infecções é inevitável
caso torcedores e demais pessoas baixem a
guarda, segundo a OMS.
Na semana passada,
o número de novos casos aumentou 10%, impulsionado pelas multidões nas cidades-sede
da Eurocopa.

Daniel Paulista acredita em
rápida recuperação do Bugre
O técnico do Guarani, Daniel Paulista, crê em
uma recuperação rápida da equipe na Série B
do Campeonato Brasileiro. Após o empate em 3
a 3 com o Cruzeiro na noite de quarta-feira (30),
ele lamentou não ter conquistado a vitória. “Os
números mostraram uma certa superioridade,
em oportunidades, posse de bola, passes, em
todos os quesitos, escanteios, mas o que vale é a
bola no gol e infelizmente ficamos devendo nesse
ponto”, disse. O Guarani está a três partidas sem
vencer e ocupa na 11ª posição, com 10 pontos.
São 5 a menos do que o Sampaio Corrêa, último
integrante do G4. O Bugre buscará a reabilitação
em casa, no domingo(4), contra o Brusque.

Divulgação/Guarani

| FOLHAPRESS

SELEÇÃO

Olympique
veta Gerson
em Tóquio
Gerson não será liberado pelo Olympique de
Marselha para os Jogos
Olímpicos de Tóquio.
Anunciado oficialmente
nesta quinta-feira (1º)
pela equipe francesa, o
meio-campista se apresentou no novo clube e
ouviu que a sua presença na pré-temporada é
fundamental para o técnico Jorge Sampaoli. Ao
sair do Flamengo, Gerson tinha deixado encaminhado um acordo
com a nova equipe para
ter a sua presença nos
Jogos, mas isso não foi
colocado no papel. Por
conta disso, ele não se
apresentou nesta quinta
(1º) à seleção olímpica.
| FOLHAPRESS

EM CAMPO | Guarani está a 3 partidas sem vencer

Justiça penhora mansão, lancha
e carros de luxo de Romário
A Justiça do Rio de Janeiro determinou o leilão
de imóvel e automóveis, avaliados em R$ 8,5
milhões, do senador e ex-jogador Romário (PL-RJ)
para saldar uma dívida que se arrasta desde 2001.
A ação tramita em segredo na 4ª Vara Cível, na
Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A informação
foi publicada inicialmente pelo O Globo nesta
quinta-feira (1º) e confirmada pela reportagem.
Entre os bens bloqueados, há uma mansão de
1.575 metros quadrados, com piscina e campo
de futebol, na Barra da Tijuca, avaliada em R$
6,5 milhões. Também vão a leilão uma lancha,
ancorada na Marina da Glória e avaliada em R$
812 mil, e dois carros luxuosos, um Audi RS6
Avanti 4.0 TFSI (modelo 2015), de R$ 397 mil.
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‘O NEGRO NO FUTEBOL BRASILEIRO’

Livro célebre ganha edição em inglês
O decantado mito da democracia racial cairia por terra com a Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil
BRUNO RODRIGUES
FOLHAPRESS

Já se passaram mais de
70 anos e algumas reedições desde sua publicação original, em 1947,
mas “O Negro no Futebol
Brasileiro”, livro do jornalista e escritor Mario Filho,
ainda desperta o interesse
de leitores e acadêmicos,
inclusive no exterior.
No último mês de abril,
a University of North Carolina Press, editora que
pertence à Universidade
da Carolina do Norte, nos
Estados Unidos, publicou
a primeira edição em língua inglesa da obra-prima de Filho, sob o título
“The Black Man in Brazilian Soccer”.
Com 368 páginas, o livro é editado por Elaine
Maisner e traduzido por
Jack Draper.
Professor de português
e de estudos culturais brasileiros na Universidade
do Missouri, Draper conheceu o livro em 2016,
quando preparava um
curso sobre o futebol e
sua importância social na
América Latina.
Ao saber que a obra
nunca havia sido traduzida para o inglês, lembrou-se que a University
of North Carolina Press já
tinha publicado “O Mistério do Samba”, de Hermano Vianna, no idioma. O
professor entrou em contato com Elaine Maisner,
editora-executiva da enti-

dade, que gostou da ideia
de publicar o trabalho de
Mario Filho.
“Ainda que eu não conhecesse Filho ou o livro, sou uma editora. Sei
identificar se um livro é
importante e como localizar as pessoas que sim
conhecem Filho e a história do futebol no Brasil.
E rapidamente aprendi
que o livro se encaixaria
muito bem no catálogo
ao combinar os interesses
em estudos negros, estudos latino-americanos e
também sobre o esporte
mais popular do mundo”,
diz Elaine Maisner.
Para viabilizar a publicação do livro, Jack Draper, a partir da sugestão
de Maisne, elaborou um
projeto para a aplicação
de uma bolsa em um
programa de traduções
acadêmicas realizado em
conjunto pela Universidade da Carolina do Norte e
a Univerdade Duke.
Julgado por editores e
docentes das duas universidades, “O Negro no
Futebol Brasileiro” foi o
vencedor do programa
em 2016. A negociação
com os advogados dos
herdeiros de Mario Filho
para a aquisição dos direitos autorais durou cerca de um ano.
Além de tradutor da
edição em língua inglesa,
Draper também acabou
servindo de intérprete
para as conversas entre
Elaine Maisner, que não

Divulgação

Divulgação

FASES | Lançado há mais de 70 anos, relato do jornalista Mario Filho permanece essencial para entender o país de hoje

Meu prefácio enfatizou mais a
longa luta contra o racismo do
que uma ‘democracia racial’
JACK DRAPER
tradutor

fala português, e os advogados, que não têm domínio do inglês.
“Considero a obra de
Mario Filho equivalente
a ‘O Mistério do Samba’,
de Hermano Vianna, por
tratar da identidade nacional e racial no Brasil
através de uma forma de
produção e criatividade
cultural”, afirma o tradutor, que assina o prefácio
e também é autor de li-

vros sobre forró e cinema
brasileiro.
“Meu prefácio [à edição
em inglês de “O Negro no
Futebol Brasileiro”] tem o
espírito da edição brasileira de 1964, da Editora
Civilização, que enfatizou
mais a longa luta contra o
racismo do que uma ‘democracia racial’ conquistada. Acho o prefácio de
Gilberto Freyre à primeira
edição, de 1947, algo que

associou o projeto demais
com a ideologia da ‘democracia racial’, apesar
de Filho nunca ter escrito
essas palavras no livro”,
acrescenta.
Em seu prefácio de
1947, o sociólogo e escritor Gilberto Freyre mostrou uma visão otimista
do espaço que o negro
ocupava no futebol nacional. “Era natural que
o futebol, no Brasil, ao
engrandecer-se em instituição nacional, engrandecesse também o negro,
o descendente de negro, o
mulato, o cafuzo, o mestiço”, escreveu Freyre.
Porém, o mito da democracia racial cairia
por terra com a Copa do
Mundo de 1950, disputada no Brasil. A culpa
atribuída ao goleiro Bar-

bosa, um negro, recuperou uma teoria do Estado
Novo (1937-1945) da inferioridade do brasileiro
como raça.
Em 1964, na segunda
edição de “O Negro no
Futebol Brasileiro”, Mario Filho se viu obrigado
a rediscutir o status do
jogador negro pós-Maracanazo, ainda que àquela
altura o Brasil, bicampeão do mundo, já tivesse
como grande símbolo de
sua consagração nos gramados um craque de pele
negra, Pelé.
Tanto a nota de Filho na
edição original, de 1947,
quanto a nota da segunda edição, de 1964, foram
traduzidas e incluídas
na versão publicada em
inglês pela University of
North Carolina Press.

CARMO DALLA VECCHIA

‘Não se posicionar de forma útil é desperdício’
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

“A profissão de ator é
uma missão.” É assim que
o ator Carmo Dalla Vecchia, 49, define a carreira
que escolheu há mais de
25 anos ao ser questionado sobre o atual racha de
seus colegas entre se posicionar ou não sobre a política brasileira.
“Temos a chance e a
oportunidade de fazer as
pessoas
questionarem
suas ideias e isso é de um
valor muito grande. Não
usar isso para se posicionar de uma maneira útil
é um desperdício”, afirma
ele, que acrescenta existirem “maneiras de se posicionar politicamente”.
Dalla Vecchia mesmo
não é adepto das grandes

manifestações em suas
redes sociais. Lamentou,
sim, a marca de 500 mil
mortos pela Covid alcançada pelo Brasil na semana passada, comemorou a
vacinação da mãe e da tia,
mas afirma que gosta de
interagir diretamente. Aí
não há restrições.
“Respondo um a um no
direct. Todos. Nem que
seja com um emoji. Fiz e
faço amigos que já pularam do Insta e se tornaram
presentes na minha vida.
Tenho DRs, falo de arte,
dou conselhos, discuto em
alguns momentos, bloqueio nudes, recebo pedidos de dinheiro, discuto
às vezes assuntos íntimos”,
relaciona.
Acima de qualquer pressão, o ator afirma que a forma de usar as redes sociais

Reprodução Facebook

MISSÃO | Ator diz que questionar faz parte da profissão

ou a decisão de escancarar
opiniões dependem exclusivamente de cada um.
“Cada um compra as brigas e discussões que quer
e, geralmente, escolhemos
os temas que são mais próximos”, afirma. “A política

deveria ser um tema pertinente a todos nós, mas
nem todos são informados
sobre política ou compactuam da mesma visão sobre ela”, continua. “O bom
disso tudo é que as pessoas
estão falando mais sobre

política e o diálogo é bom,
é útil, faz as pessoas pensarem, compararem”.
No ar em reprise de “Império” (Globo, 2015) e no
Super Dança dos Famosos
(Globo), no qual está na repescagem, Dalla Vecchia é
discreto em relação a sua
vida pessoal. Afirmou recentemente estar casado
há 16 anos, mas prefere
deixar os detalhes resguardados. “Para muitos o
maior luxo é a fama, para
outros é a privacidade”.
INDIGNAÇÃO
Apesar de estar presente
na TV dos brasileiros quase
todos os dias, Carmo Dalla
Vecchia também suspendeu as atividades durante
a pandemia e passou por
uma série de emoções,
como a maior parte da po-

pulação. Reflexão, medo e
indignação estão entre os
sentimentos que teve.
Carmo Dalla Vecchia
pode ser visto atualmente
em “Império”, na faixa das
21h da Globo, onde ele dá
vida ao misterioso Maurílio, que entrou na trama há
algumas semanas e já engatou namoro com Maria
Marta (Lilia Cabral), mulher de José Alfredo (Alexandre Nero).
A expectativa agora é
para voltar às novelas, em
“Cara e Coragem”, que
deve ser a próxima inédita da faixa das 19h, depois
da reprise de “Pega Pega”
(Globo, 2017). Segundo
ele, que fará par com Paolla Oliveira, os encontros do
elenco devem começar em
setembro e as gravações,
em janeiro.

CULTURA
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Stand-ups e peças
infantis marcam a
reabertura de teatro
Espaço localizado no terceiro andar do Iguatemi
reabre com dois espetáculos neste final de semana

Tô avisando

Ontem, aqui neste reservado espaço, falou-se do
“Show do Milhão” que vem
aí no SBT e o seu extenso
histórico de problemas.
Sobre o assunto, faltava o
lado da Sony...

Juliana Nunes/Divulgação
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A partir deste final de
semana, o Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas, instalado
no terceiro piso do shopping, retoma as atividades com uma programação pensada para toda a
família: ao longo do mês,
serão sete apresentações,
incluindo muito humor e
espetáculos infantis.
Para começar, dois espetáculos de comédia
stand-up: Vida de professor II – Segunda chamada, com Diogo Almeida,
no dia 3 de julho, sábado, e Modo efetivo, com
Thiago Ventura, no domingo, 4.
Em Vida de professor
II – Segunda chamada,
Diogo Almeida retrata o
cotidiano dos professores e profissionais da área
da Educação e suas particularidades. Nesse show
o humorista relata cinco
histórias do cotidiano escolar, conta as peripécias
que fazia quando ainda
estudava, relata a relação
com a sua mãe professora e, ainda, a relação com
colegas de profissão. As
histórias
pedagógicas

TV Tudo

... Não falta mais

Caminho natural

Desde que assinou seu primeiro contrato com a Globo e iniciou cursos de interpretação e de voz, após deixar o “BBB20”,
surgiram várias especulações sobre o aproveitamento de
Rafa Kalimann nas novelas.
Um dia, claro, isso deve acontecer.

Mas não agora

Houve até quem apostasse na escalação de Rafa Kalimann como a “nova” Grazi, em “Verdades Secretas 2”, do
Walcyr Carrasco, já em gravações.
Só que não. Não há nenhum plano para sua participação.
Divulgação

Por que Londres precisou
ser consultada, o posicionamento da Sony chegou. Um
posicionamento breve, sem
maiores considerações, mas
que deixa dúvidas no ar.
Só assim: “a Sony não vai
comentar sobre o assunto
neste momento”.

Cimento

RISOS | Thiago Ventura em cena com Modo Efetivo

são contadas no palco de
forma descontraída. O
espetáculo será apresentado nos três próximos
sábados, dias 3, 10 e 17
de julho, às 20 horas. A
classificação etária é para
12 anos.
No domingo, 4 de julho,
às 19 horas, Thiago Ventura também apresenta
seu stand-up “Modo efetivo”. Em seu quarto espetáculo solo, Ventura se
aproxima mais uma vez
da realidade do público
falando com muito humor sobre os primeiros
relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas. A classificação etária é de 16

anos. Fenômeno de público e crítica por onde
passa, Thiago Ventura
participou dos maiores festivais de comédia do Brasil e faz parte
do elenco dos grupos:
4 Amigos, Comédia ao
Vivo e a Culpa é do Cabral. Em 2017 e 2018 fez
turnê internacional no
Japão, Estados Unidos
e Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã,
Bruxelas, Londres e Paris). Seus vídeos geram
cerca de 50 milhões de
views. Seu primeiro solo
foi “Isso é tudo que eu
tenho”, que deu visibilidade para as suas piadas
mais conhecidas.

A Globo solicitou o registro da marca “Quanto Vale
Essa Reforma”.
Que pelas características
indica alguma coisa nos
mesmos moldes dos programas já conhecidos sobre
reforma de casas.

Pista
diferente

O “Acelerados”, ex-SBT,
estreia na Band neste sábado às 12h30. Rubens Barrichello e Gerson Campos se
encontram no Autódromo
Velocitta e levam para a pista um Toyota Corolla GR-S.
No quadro “Volta Rápida”,
Rubinho mostra o Audi RS6,
um dos carros mais potentes
e luxuosos do mercado.

Pingos nos is

A plataforma Star+, da
Disney, chegará ao Brasil no
dia 31 de agosto, mas a série
sobre Silvio Santos, “O Rei
da TV”, só entrará na sua
programação em 2022.
Além da trajetória de
sucesso na TV, o público
poderá ver o lado família
do apresentador, o seu relacionamento com mulher
e filhas.

Mercado

Rodrigo Guimarães é o
novo executivo da área de
conteúdo da Amazon. Alguém com passagens por
produtoras, como a Panorâmica, e canais Fox e Warner.

Cinema

A comédia “Dois + Dois”,
com Marcelo Serrado, Carol
Castro, Roberta Rodrigues e
Marcelo Laham chegará aos
cinemas no dia 12 de agosto.
Depois de grandes sucessos de público, como “De

Rafa Kalimann

Pernas Pro Ar”, “SOS Mulheres ao Mar” e “Loucas Pra
Casar”, Marcelo Saback dirige seu primeiro filme, este
sobre casamento aberto e
da prática de troca de casais.

Bate – Rebate
· Os telejornais da TV
TEM, afiliada da Globo, com
emissoras em Sorocaba,
Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga, irão receber novos cenários...
· ... Trabalho executado
por Zé Carratu, em parceria
com Dhiego Bueno.
· Carlos Cereto, 20 anos de
casa, anunciou ontem a sua
saída do esporte da Globo.
· Situação da Marília Gabriela com a Band é a mesma da Adriana Araújo...
· ... Está tudo parado na
primeira conversa.
· Amazon está produzindo
uma série documental com
a família do Gilberto Gil...
· ... Um trabalho também
em cima dos seus 79 anos
de vida, recentemente completados...
· .... A produção estará
disponível no Prime Video
em mais de 240 países.

· No SBT agora fala-se em
voltar com as novelas em
setembro...
· ... Há a confiança que até
lá os níveis da pandemia já
estarão bem controlados.
· No programa desta
quinta-feira, pelo SBT, Ratinho entrevista o Ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes para
falar sobre as novas vacinas
que estão sendo criadas no
Brasil para o combate ao
coronavírus.
· A Viacom anunciou a
chegada de Fabrício Proti
para comandar todas as
suas atividades comerciais
de vendas de publicidade.

C’est fini
Com transmissão pela
TV Cultura, neste domingo,
a partir das 12h45, a próxima etapa da Fórmula Indy
acontece no circuito misto,
localizado em Lexington,
Ohio, nos Estados Unidos.
Narração de Geferson Kern
e comentários de Rodrigo
Mattar.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo

Sexta, 2 de Julho de 2021

oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
A pressão é enorme,
porque os resultados
desejados são colossais
também. Em frente, porque a fila anda
e há muito trabalho a ser feito, até que
as coisas adotem uma velocidade de
cruzeiro, e a pressão diminua. Assim é.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Quanto mais claras
e nítidas sejam suas
visões, mais forte se
fará sentir o ardor no coração e, como
resultado, maiores serão, também,
os compromissos que você terá de
assumir para que as visões se tornem
realidade.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Aquilo que você deseja
precisa ser passado pelo
crivo do bom senso, e verificar se é
possível mesmo realizar, porque, se
for impossível, então não é um desejo,
mas uma fantasia, e essas são todas
perniciosas.

TOURO | 21/4 a 20/5
Saber mais não significa
necessariamente ter
mais domínio sobre a
realidade, porque se descortina à
sua frente um cenário de altíssima
complexidade, revelando que não se
pode mesmo controlar quase nada.
Em frente.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
É desnecessário se
arriscar demais para
garantir suas pretensões, porém, tampouco você pode se
convencer de que o caminho há de ser
seguro e tranquilo o tempo todo. Há
apostas envolvidas e, como sempre,
tudo é incerto.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Você tem em mãos a
oportunidade de colocar
um ponto final em algumas questões
que se alastram há tanto tempo já,
que sua real origem se perdeu nas
névoas da memória. Tente se livrar do
peso do passado.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
A comunicação é a alma
do negócio, porque sem
uma boa dose dela,
os planos naufragam. As pessoas
precisam entender com a maior
clareza possível o que você espera
delas, porque ninguém funciona por
telepatia, ainda.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Nem tanto para lá nem
muito para cá, as coisas
não precisam acontecer
exatamente do jeito que você deseja
nem tampouco você deve fazer todas
as concessões, para que tudo aconteça do jeito que as pessoas querem.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
As palavras que da boca
saem não podem ser
recolhidas depois de
ditas, provocam um impacto em quem
as ouve, e que não pode ser desfeito.
Conter a fala? Silenciar? Seria melhor,
mas talvez não seja possível.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Seguir as orientações
que as pessoas propõem
é temerário, porque
sua alma tem a sensação de que o
caminho seria outro. Isso provoca um
dilema, mas que não precisa se converter num tormento, apenas objeto
de maior reflexão.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
As pequenas coisas do
dia a dia, se mantidas
em ordem, indicarão um caminho
agradável para realizar o que, de outra
forma, seria tentado com atropelo e
desengonço. Mantenha a ordem, isso
ajudará muito.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Nada pode ser considerado absolutamente
seguro, porque há incertezas por todos os lados no cenário
pelo qual você transita. Por isso, neste
momento, você precisa reforçar a
dose de seu espírito de aventura.

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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