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Palmeiras, de Felipe
Melo, pega Sport com
chance de assumir ponta

Domingo

20 Esportes

Região registra redução no
número de jovens eleitores
Em cinco anos, TSE aponta 31 mil votantes a menos na faixa dos 16 aos 34 anos P5

Crise eleva
procura por
geradores

Paulo Pinto/ Fotos Publicas

A crise hídrica faz a
comercialização de
motores e geradores utilizados nas
termelétricas crescer em 2021.
07 Brasil + Mundo

CPI quer
aprofundar
investigação
A cúpula da CPI da Covid
pretende aprofundar a investigação envolvendo o
pedido de propina de US$
1 por dose de vacina no governo Jair Bolsonaro.
MANIFESTAÇÕES CONTRA BOLSONARO | Atos a favor do impeachment do presidente ocorreram em pelo 15 capitais e também na região.
Em São Paulo, os manifestantes começaram a ser concentrar no início da tarde deste sábado (3) na Avenida Paulista.
P10
Divulgação

Empresas
cotistas têm
licenças
rejeitadas

08 Brasil + Mundo

Número de novos casos de
Aids tem redução de 60%
O número de novos casos de Aids em Americana teve
redução de 60% em 2020 em comparação com o ano
anterior.O total registrado caiu de 28 para 11, de acordo
com levantamento do governo federal com base no Sinam
(Sistema Nacional de Agravos de Notificação). Porém,
para os especialistas, isso poder ter sido provocado pela
pandemia da Covid-19, que teria levado muitas pessoas a
não realizar os testes.

04 Cidades

Sanduícheria
tem proposta
totalmente
artesanal

06 Cidades

01 Clube Gourmet
DA CASA | Preparado com zelo pelo chef Agustin Molinas
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Democracias na gangorra
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+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,16%
R$ 5,053

Euro

+ 0,32%
R$ 5,996

Bovespa

+ 1,56%
127.621 pontos

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

12 - 24 - 32 - 37 - 43 - 60

Quina*
Concurso 5.595 | 02/07/2021

28 - 43 - 61 - 63 - 67

Federal*
Concurso 5.575 | 30/06/2021

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

Bilhete
32037
85545
01268
94664
96259

* Novos sorteios não realizados
até o fechamento desta edição
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GAUDÊNCIO TORQUATO
JORNALISTA, ESCRITOR E
CONSULTOR POLÍTICO

As democracias padecem em ambiente de crise.
Uns e outros, aqui e alhures, portando a bandeira do
bem da coletividade, fazem
pontuações de viés autoritário, sem excluir sinalizações de “convulsão social’,
como se as massas estivessem rogando aos protagonistas com mando sobre o
poder militar intervenção
(um ponto fora da curva)
na direção do Estado. Estaria, assim, justificado um
“golpe”, um ato de força em
pleno início da terceira década do século 21.
Para não dizer que esse
tipo de ameaça ocorre apenas no seio de democracias
incipientes,
sustentadas
por instituições não plenamente consolidadas, como
a brasileira, que vagueiam
para lá e para cá, sob o empuxo de pressões e contrapressões, o fato ocorre também em outros sistemas.
A democracia francesa é
considerada uma das mais
fortes do planeta, sendo
considerada a que acendeu o farol da liberdade no
ciclo contemporâneo. Pois
bem, em abril passado, mil
membros das Forças Armadas da ativa e vinte generais da reserva assinaram
uma carta aberta onde afirmavam que a França estava
a caminho de uma “guerra

civil”, culpando “apoiadores fanáticos” pela divisão
social, entre eles, os islamitas que estariam tomando
conta de regiões inteiras. O
país estaria em perigo.
Quem diria que isso poderia ocorrer no berço contemporâneo da democracia? Bravata dos generais?
Maneira de cutucar a onça
com vara curta, melhor dizendo, alertar o presidente
Macron para a imigração
descontrolada? Voltemos
aos nossos trópicos. Por
aqui, tem sido usual a resposta da esfera política para

Nunca o Judiciário,
representado pelo
Supremo Tribunal, foi
tão questionado
amenizar as crises: as instituições estão funcionando.
Ora, não é bem assim.
Nunca o Judiciário, representado pelo Supremo
Tribunal Federal, foi tão
questionado e submetido a
um bombardeio incessante. Ministros sendo objeto
de ferrenha crítica em redes sociais e em plenário de
casas congressuais, alguns
considerados “suspeitos”
por terem sido nomeados
por fulano e sicrano, decisões que seriam de competência do Poder Legislativo,
outras inseridas no bornal
de recompensa a determinadas figuras.
Os legisladores, por
sua vez, por mais que se
comprometam em votar
de acordo com as demandas sociais, acabam
decidindo, por maioria,

aprovar pautas do interesse do Poder Executivo,
integrados de corpo e espírito ao chamado presidencialismo de coalizão,
que se ancora no toma lá,
dá cá. Os dribles de um
lado e de outro exibem
as constantes manobras
para viabilizar a governabilidade, como emendas
parlamentares, orçamentos “secretos” e quetais.
Mesmo assim, são volumosas as tensões entre a
comunidade política e o
Palácio do Planalto.
As reformas, de vida
tão prolongada nas pautas congressuais, ganham
camadas de bolor e cores
do descrédito. Quando
teremos apenas nove,
oito ou sete partidos?
Partido virou empreendimento negocial. Em função do descrédito das entidades partidárias, todas
se juntam no pântano
das negociações, o que
motiva a permanência de
35 siglas e a tentativa de
se chegar a 70.
Tendo como pano de
fundo esse queijo suíço,
de buracos por todos os
lados, o mandatário-mor,
com sua índole guerreira,
de atirador de vanguarda e retaguarda, bola artifícios para sustentar o
tempo de seu assento na
cadeira presidencial. Ganhará as eleições de 2022,
garante ele, e derrotará o
adversário a quem se refere como o “nove dedos”.
Por isso, prega o voto impresso, aquele tipo que,
na década de 30, era a
arma secreta dos “coronéis” da política.
Pergunta de fecho: seria
viável um golpe no Brasil?

IMAGEM DO DIA

Muito provável
que seja eu
contra o Lula

Marketing: a ciência por
trás do LinkedIn

EDERSON DÉ MANOEL
ESPECIALISTA EM LINKEDIN E
LEAD GENERATION

Poucas pessoas entenderam a importância do
LinkedIn e como ele de
fato funciona. Talvez estejam perdendo a chance do
momento em gerar centenas de oportunidades de
negócios ou até mesmo
de crescimento profissional. O momento é agora!
Atualmente, o LinkedIn se
tornou a maior rede social
para negócios do mundo.
Já são mais de 700 milhões
de usuários, sendo 44 milhões somente no Brasil.
Durante a pandemia, foi
a rede social que mais
cresceu, com aproximadamente 2 milhões de publicações diárias.
Em um único dia, 3 milhões de conteúdos são
compartilhados, o que
significa que existem mais
pessoas distribuindo do
que produzindo conteúdo. Além disso, 80% dos
usuários do LinkedIn são
tomadores de decisão,
consequentemente são
aqueles que ocupam cargos de liderança dentro
de suas empresas, como
coordenador, gerente, diretor, presidente e CEO.
É importante ressaltar
que 93% dos profissionais de marketing preferem a plataforma para
gerar negócios. Existe
uma ciência por trás do
LinkedIn, como cientista
de marketing, pude fazer
experimentos e desenhar
novas estratégias. Comprometido em descobrir
ferramentas que aprimorem o desempenho de
clientes, de como fazer
mais rápido, mais barato e com mais eficiência,
entregando o melhor resultado. Nesse contexto,
ter conhecimento sobre

a mecânica de funcionamento da plataforma é o
caminho para conexões
de sucesso. Esse foi meu
objeto de estudos durante
anos, com a finalidade de
descobrir o que funciona
efetivamente, não considerando somente a quantidade de conexões do
usuário na rede. E como
qualquer ciência que se
baseia na pesquisa, é preciso se questionar:
Quais são as melhores
ferramentas? Quais são os
melhores horários? Qual
o melhor tipo de publicação? Como abordar uma
pessoa? Como fazer um
Pitch Comercial dentro do
LinkedIn? Partindo desses
questionamentos, quais
são os aprendizados que
se solidificam?
Seguindo essa lógica, a
resposta se deu através de
um trabalho vertical no
LinkedIn que parte de três
pilares. São eles, construção de autoridade, prospecção e venda.
Os estudos científicos
de marketing foram capazes de trazer entendimento do que pode funcionar
dentro da plataforma para
a construção de autoridade. Como fazer uma boa
conexão? Como descrever
um bom perfil? Como fazer uma revisão completa
de mais de 40 itens? Entre
outras dúvidas frequentes.
Quando estamos construindo um perfil, não
só o idealizamos visualmente, como também
absorvemos informações
para o subconsciente, o
nosso cérebro. Os estudos
científicos mostram que
quando você entende a
dinâmica do LinkedIn, de
como construir a audiência e como construir relevância para essa audiência, você descobre que na
verdade os resultados não
estão associados a quantidade de números que
possui, de seguidores e de
conexões. Quando você
compreende a lógica da
plataforma, o jogo muda
e os negócios começam a
acontecer.

CIRO GOMES

Presidenciável, prevendo um
hipotético 2º turno em 2022,
em entrevista ao portal UOL
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Maurício Etechebere

edited by Nicole Heguy

LEISHMANIOSE

Somos FAM de Pets!

manter locais limpos evita possíveis doenças

Manter o ambiente em que se vive limpo,
próximo à residência e da famosa casinha dos pets,
já é o primeiro passo evitar as infecções vinda da
conhecida Leishmaniose.

Mas como se transmite a leishmaniose?
A leishmaniose é transmitida por insetos
hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue,
conhecidos como flebótomos ou flebotomíneos.
É uma zoonose, de um modo geral, que pode ser
dividida em leishmaniose tegumentar ou cutânea,
quando a pele e as mucosas são atacadas, e
leishmaniose visceral ou calazar, quando órgãos
internos são atacados. Esta última costuma ser mais
grave e pode levar à morte.
A leishmaniose canina ou leishmaniose visceral,
doença causada pelo parasita Leishmania chagasi, é
sem dúvida a doença zoonótica canina que mais tem
despertado recente atenção e cuja prevalência tem
aumentado significativamente em várias regiões do
Brasil.

Para Mauricio Etechebere, médico veterinário
e professor do curso de veterinária da FAM, este é
um problema de saúde pública e a todos deves estar
atentos com a limpeza dos locais onde moram. “Antes
tínhamos essa situação mais comuns nas pequenas
áreas rurais, mas há décadas as cidades ja viraram
alvo da doença. É um crescente problema de saúde
pública no país e em outras áreas do continente
americano, sendo uma endemia em franca expansão
geográfica”, comentou.

Eduardo com o Thor

Para quem tem seu cãozinho ou observa muitos
cachorros na região em que vive, a atenção deve ser
redobrada com toda a saúde desses animais.
“O cão é o principal reservatório da leishmaniose
visceral. De forma geral, a enzootia canina tem
precedido a ocorrência de casos humanos e a
infecção em cães tem sido mais prevalente do que no
homem em todo o país”, comentou Etechebere.
A prevenção em cães se dá através de um
programa de imunização que deverá ser proposto e
orientado pelo médico veterinário.

Laura com o Blade

Meg e Amanda Pain

WhatsFAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449 • Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene
CEP: 13477-360 | Americana/SP • vestibular@fam.br

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

EMENDA DE R$ 1 MILHÃO
Americana não para de receber emendas (e promessas
de) para liberação de verbas. Depois da visitas de dois
deputados na semana anunciando recursos, conforme
noticiado pela coluna, o prefeito de Americana recebeu
mais um parlamentar nesta sexta-feira (2), que trouxe a
notícia de mais verbas. Desta vez, quem dá aquela “força”
aos cofres públicos é o deputado federal Alencar Santana
(PT). Segundo Chico Sardelli (PV), o petista vai destinar
R$ 1 milhão para Americana investir nas áreas de saúde e
na infraestrutura urbana. O recurso foi intermediado pela
vereadora Professora Juliana (PT), que também esteve
no gabinete (foto). Chico, que foi colega de Alex Santana
na Assembleia quando deputado estadual, agradeceu,
acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

Domingo, 4 de Julho de 2021
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ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

Cetesb rejeita licença a
cotistas da ETE Carioba
Empresas em Americana reclamam de impasse perante a prefeitura
Arquivo / TodoDia Imagem

VEREADOR COM EMENDAS
Duas propostas de emenda à Lei Orgânica que estão na pauta
da sessão da Câmara de Nova Odessa desta segunda (5) têm
um mesmo objetivo: criar o chamado “Orçamento Impositivo”,
no qual um percentual do orçamento municipal deverá ser,
obrigatoriamente, destinado a projetos indicados pelos vereadores – a exemplo do que já acontece nas esferas estadual e federal, e que permite a deputados saírem distribuindo emendas
de acordo com seus interesses (principalmente eleitorais). As
duas emendas propostas – uma do vereador cabo Silvio Natal e
outra do vereador Elvis Garcia, o “Pelé” – são diferentes quanto
ao percentual do orçamento os vereadores poderiam contar.

VEREADOR COM EMENDAS (2)
A discussão em Nova Odessa é sobre qual modelo de
Orçamento Impositivo a cidade poderia seguir – ou não. No
orçamento federal, segundo a Câmara, o percentual destinado às propostas dos deputados federais é de 1,2% da receita
corrente líquida, como prevê a emenda 01/2021 em Nova
Odessa. No orçamento do Estado de São Paulo, o percentual
destinado aos deputados estaduais é de 0,3% da receita
corrente líquida, como prevê a emenda 02/2021 em Nova
Odessa. Na última sessão, as emendas estavam na pauta,
mas não houve consenso quanto ao percentual e o vereador
Levi da Farmácia pediu vistas.

ETE CARIOBA | Empresários reclamam de demora da prefeitura e sinalizam possibilidade de saída de empresas
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

As empresas cotistas
da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba, em Americana,
tiveram os pedidos de
renovação das licenças
rejeitados pela Cetesb
(Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo),
que exige a implantação
de estações de tratamento próprias.
A estação é responsável pelo tratamento dos
efluentes das 37 empresas, várias delas do setor
têxtil, que estão localizadas no complexo industrial do Carioba.
De acordo com a Associação das Empresas

Cotistas da ETE, a Prefeitura de Americana não
forneceu nenhum posicionamento a respeito
dos projetos e melhorias
na ETE, o que, segundo
a entidade, criou um impasse entre as empresas
e o DAE (Departamento
de Água e Esgoto).
Em reunião com o prefeito Chico Sardelli (PV)
em abril deste ano, a associação afirmou que a
administração pediu um
prazo de 15 dias para
apresentação de uma
proposta, o que não teria
acontecido.
Em maio, segundo a
associação, o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia, disse que estava estudando

uma outra proposta que
seria mais “interessante”,
inclusive em termos de
valores, para ser aplicada
na ETE, mas nenhuma
reunião foi marcada desde então.
Segundo Dilézio Ciamarro, presidente da associação, a exigência da
Cetesb é um problema,
porque, além de cerca de
metade das empresas sequer ter espaço para implantar uma ETE própria,
o investimento para isso
é muito alto.
“Sem contar que a
gente vai tratar esse esgoto, vai deixar a água
limpa e jogar na rede,
onde essa água será suja
novamente e o DAE vai
precisar tratar de novo, o

que vai gerar dois custos
para nós. Alguns empresários se dizem desanimados com a cidade
e afirmaram que estão
procurando sair daqui. E
nós não gostaríamos de
perder nenhuma empresa”, afirmou.
SEM RESPOSTA
A reportagem questionou a Prefeitura de
Americana na última
sexta-feira (2) sobre qual
é o posicionamento da
administração no caso e
o que pode ser feito para
ajudar as empresas da associação da ETE Carioba
a renovar a licença junto
à Cetesb, mas não houve
resposta até a conclusão
desta reportagem.

CIDADES
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VOTO

Cai o número de eleitores jovens
De acordo com levantamento do TSE, o total de votantes com 16 a 34 anos caiu de 246 mil para 210 mil
LEON BOTÃO
AMERICANA

O número de eleitores com idade entre 16
e 34 anos na região de
Americana diminuiu ao
longo dos últimos cinco
anos, conforme dados
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgados
em junho deste ano. A
situação, na análise de
especialistas, pode ser
prejudicial ao debate
democrático, já que a
representatividade dessa parcela da população,
para os próximos pleitos,
será menor.
A reportagem levantou dados de Americana,
Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste
e Sumaré de 2016 e fez
a comparação com os

dados atuais divulgados
pelo tribunal.
A cada mês, o TSE consolida dados estatísticos
sobre o eleitorado brasileiro, mas a divulgação
da atualização ocorre esporadicamente. Em anos
eleitorais, esses dados
são auditados tão logo se
encerra o prazo para que
os eleitores se registrem
ou atualizem suas informações junto à Justiça
Eleitoral.
APTOS A VOTAR
De acordo com os números do TSE, a região
formada por essas cinco
cidades tinha, em 2016,
678 mil eleitores aptos a
votar, dos quais 246 mil
tinham entre 16 e 34 anos
e (36%) e 431 mil (63%)
tinham 35 anos ou mais.

Em maio de 2021, os
dados mais recentes divulgados pelo TSE, o número total de eleitores
caiu para 647 mil (31 mil
a menos), assim como o
número e a proporção de
eleitores com idade até 34
anos: são 210 mil (32%),
contra 436 mil (67%) com
35 anos ou mais.
Em relação ao total
de eleitores, segundo o
TSE, apenas Americana
e Sumaré não perderam
pessoas aptas a votar
nos últimos cinco anos.
Elas ganharam 3 mil e
10 mil, respectivamente. Hortolândia, Nova
Odessa e Santa Bárbara
tiveram diminuição no
eleitorado. Em relação ao
público com 34 anos ou
menos, todas perderam
eleitores.

Arquivo/TodoDia Imagem

BALANÇO DO TSE | Número total na região foi reduzido em 31 mil eleitores em 5 anos

Jadyson Arthur / Fotos Públicas

NAS RUAS | Polarização reduz o interesse dos eleitores mais jovens, afirma professor

Polarização prejudica, diz especialista
Os dados corroboram
com estatísticas que
apontam uma diminuição na população mais
jovem e merecem atenção em relação ao impacto que podem ter no
processo democrático,
segundo o professor de
ciências políticas Fernando Albuquerque.
“Essa tendência de
diminuição do número
de jovens no processo
eleitoral vem se consolidando nos últimos anos,
alguns estudos apontam

SAÚDE

N. Odessa homenageia profissionais
Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O Dia do Hospital,
comemorado nacionalmente em 2 de julho, foi
celebrado em Nova Odessa com uma homenagem muito especial aos
profissionais da Saúde.
Trata-se de uma pintura
em grafite na fachada da
Secretaria Municipal da
Saúde, feita pelo artista
visual local Aldo da Silva
Barbosa, o Aldinho – que
também é servidor municipal lotado no Fundo
Social de Solidariedade.
A intervenção é uma
homenagem da Prefeitura de Nova Odessa a todos os profissionais que
atuam na Rede Municipal de Saúde, incluindo
no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio

GRAFITE | Homenagem aos profissionais da saúde

Carreon Garcia. O prefeito Cláudio José Schooder,
o Leitinho, e profissionais
da SUS (Sistema Único

de Saúde) participaram
da entrega do grafite.
A pintura de Aldinho
retrata uma enfermeira

que, de acordo com ele,
“representa toda a classe (dos profissionais) da
Saúde, que está na linha
de frente dos cuidados à
vida durante a pandemia
de Covid-19”. “Fui convidado pelo diretor municipal de Cultura, o Cadu
(Carlos Eduardo Pinotti
Junior) para homenagear
os profissionais da Saúde
através do grafite e acredito que a enfermeira
simboliza o esforço de
todos eles nesse momento tão difícil que o mundo vive”, afirmou.
O prefeito Leitinho
agradeceu Aldinho pelo
grafite e também aos responsáveis pela doação
das tintas utilizadas na
pintura – o Moto Clube
Insano de Nova Odessa, o
bar e restaurante Umami
e a empresa Piramotos.

para a polarização entre esquerda e direita, o
que para alguns acabou
virando uma ‘guerra’ e,
com isso o eleitorado jovem está mais propenso
a anular o voto ou escolher candidaturas mais
radicais. Penso que o
jovem de hoje está mais
propenso a determinado ativismo de protesto
do que a processos eleitorais, talvez não acreditem muito mais no processo eleitoral”, disse o
professor.

Na avaliação do cientista político, essa ausência da população
mais jovem é prejudicial. “A participação materializa a construção da
cidadania, consolida o
processo democrático,
o engajamento político
e a participação efetiva
do jovem no processo político. Precisamos
promover oficinas nas
escolas, com uma nova
linguagem, sobre política, voto, participação,
| LB

ATENDIMENTO

Santa Bárbara ganha
uma nova UTI móvel
O Setor de Transporte
da Secretaria de Saúde
de Santa Bárbara d’Oeste passou a contar nessa
sexta-feira (2) com uma
nova ambulância UTI
Móvel para atendimento dos pacientes do SUS
(Sistema Único de Saúde) no Município.
Com recursos da
Prefeitura, o veículo Renault Master foi
adaptado para operar

como UTI Móvel, com
a aquisição de desfibrilador, oximêtro e respirador, além de macas e
armários para medicamentos, oxigênio fixo e
móvel. Com isso, o município passa a contar
com três ambulâncias
UTI e outras 13 de simples remoção, proporcionando um serviço
mais rápido, seguro e
eficiente aos pacientes.

ENTREGA | Município passa a contar com três UTIs

CIDADES
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AMERICANA

Número de casos de Aids cai 60%
Dados de 2020 mostram queda no índice de novas infecções pelo HIV, que ocorrem principalmente entre jovens
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

O número de novos
casos de Aids em Americana caiu cerca de 60%
em 2020 em relação aos
registros de 2019, mas
a contaminação ainda
tem ocorrido e principalmente entre os jovens. O
número de pessoas com
a doença no município
passou de 28 para 11 no
período. Em todo o ano
passado, a maioria dos
casos da doença registrados na cidade foi entre
homens jovens (entre 15
e 24 anos), brancos, heterossexuais e com até o
ensino médio completo.
Os dados, que são do
governo federal, foram
notificados no Sinan
(Sistema de Informação
de Agravos de Notificação) e registrados no
Siscel (Sistema de Controle de Exames Laboratoriais) e Siclom (Sistema de Controle Logístico
de Medicamentos).
No entanto, essa queda, segundo especialistas e órgãos de saúde,
pode não estar relacionada à maior prevenção,
mas à subnotificação de
casos devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que pode
ter feito com que muitas
pessoas deixassem de
realizar os testes.
Entre os anos 1987 e
2020, o SAE (Serviço de
Assistência
Especializada), da Secretaria de
Saúde de Americana,
registrou 1.835 exames
reagentes para HIV e
notificou 658 mortes em
decorrência da doença.
Assistente social da
Aephiva
(Associação
Ecumênica dos Porta-

dores de HIV de Americana), Raquel Oliveira
aponta falta de investimentos e políticas públicas preventivas, além
de fornecimento de
insumos, como preservativos, para evitar a
transmissão.
“De 2017 a 2018, por
exemplo, o número de
infectados dobrou devido a desabastecimento de preservativos na
rede pública. Vemos que,
apesar do acesso à informação, muita gente relaxou nos cuidados com a
prevenção nas relações

Para especialistas,
a redução está
relacionada mais
à pandemia
sexuais, não assimilou
uma mudança de comportamento e não se
protege adequadamente”, afirmou.
O professor e doutor
Alexandre Naime Barbosa, da Faculdade de
Medicina da Unesp, em
Botucatu, reforça que os
jovens interpretaram de
uma maneira perigosa
os avanços no tratamento da doença alcançados
pela medicina nos últimos anos, o que os têm
expostos a riscos.
“Infelizmente, o maior
número de pessoas se
infectando com o HIV
está entre os mais jovens, principalmente na
faixa dos 13 aos 24 anos
de idade. São as pessoas
que estão entrando na
vida sexual e que têm
menos percepção de
risco em relação a infec-

Arquivo / TodoDia Imagem

ções sexualmente transmissíveis”, afirmou.
PRECONCEITO
Apesar de ter diminuído bastante nos últimos
anos, o preconceito e o
estigma em relação a pessoas que convivem com o
HIV ainda persistem na
sociedade, sendo que alguns fatores, como acesso à informação e serviços de saúde, além de
condição socioeconômica, têm um impacto mais
significativo no enfrentamento ao preconceito.
“Infelizmente, o estigma ainda existe, e quem
é infectado enfrenta preconceito nos relacionamentos pessoais e mercado de trabalho. Muitas
pessoas
soropositivas
se isolam, têm receio de
contar pra parentes e
amigos. Mas hoje existe
amparo jurídico na defesa dos direitos dessas
pessoas”, explica Raquel.
O professor Alexandre
segue na mesma linha
e afirma que esse tipo
de discriminação é especialmente cruel e criminoso, sendo que são
atitudes que persistem
principalmente
entre
pessoas mais velhas, que
não entendem o vírus e
a doença. “Existe ainda
muito preconceito, apesar de ser menor do que
no começo da doença.
Antigamente o estigma
era muito maior. Mas já
vi casos de pessoas que
tiveram a casa pixada
com dizeres como ‘aidético’ ou ataques semelhantes, pessoas sendo
demitidas do seu trabalho e ataques em redes
sociais. Ninguém se infecta pelo HIV propositalmente”, afirmou.

MAIORIA | Jovens entre 13 e 24 anos são o maior número de infectados pela Aids
Divulgação

RISCO | O professor Alexandre Naime Barbosa, da Faculdade de Medicina da Unesp

Serviços de saúde nos bairros e SAE prestam assistência a portadores
Divulgação / Prefeitura de Americana

SERVIÇO | Unidade do programa DST/HIV/Aids

Quem for diagnosticado com o HIV pode
procurar os serviços de
saúde nos bairros ou o
SAE, que é especializado
no tratamento do HIV,
hepatites e outras ISTs
(infecções sexualmente
transmissíveis) na cidade de Americana.
Atualmente,
uma
pessoa portadora do
HIV pode viver de forma segura e saudável,
fazendo
acompanhamento médico, monitoramento da medicação
e cuidados gerais com
alimentação e saúde.
Assim, consegue ter

uma vida equilibrada e
saudável.
O professor Alexandre
Naime Barbosa, da Faculdade de Medicina da
Unesp Botucatu, também mencionou a profilaxia pós-exposição,
que deve ser administrada nos casos em que
já houve risco de contaminação, e também da
profilaxia pré-exposição, que é voltada para
pessoas que se expõem
de forma prolongada ao
risco de se contaminar.
Ambas as medicações
são fornecidas pelo SUS
(Sistema Único de Saú-

de) mediante análise
médica e social, assim
como o tratamento tradicional para pessoas já
infectadas. A profilaxia
pré-exposição passou a
ser oferecida em Americana em 2020.
O SAE - CTA (Centro de
Testagem e Aconselhamento), da Secretaria
de Saúde de Americana,
conta com acompanhamento médico, de enfermagem, psicólogo,
serviço social, além da
distribuição de medicações específicas para
a manutenção do tratamento. O atendimento

é sigiloso e gratuito e o
resultado do teste rápido para diagnóstico do
HIV fica pronto em até
uma hora.
O endereço da Aephiva, que faz o acompanhamento e acolhimento aos pacientes
carentes, inclusive com
a oferta de residência
temporária, é na Rua
Cuiabá, esquina com
Rua Ana Almeida Pioli,
no Jardim Nossa Senhora de Fátima, próximo
ao Hospital Municipal
de Americana. Os telefones são (19) 3468.3906
ou (19) 3478.3039. | HC
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Crise hídrica turbina o setor de geradores
Indústrias do setor de motores e geradores registram aumentos nos pedidos e clientes enfrentam longas filas
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A crise hídrica faz a comercialização de motores e geradores utilizados
nas termelétricas crescer
em 2021. Empresas que
atuam no setor têm registrado aumento nos
pedidos e longas filas de
espera: existem dificuldades para atender a demanda atual em meio à
pandemia.
“Estamos no limite da
produção,
trabalhando
em três turnos há muito
tempo. A briga de foice é
se vamos produzir motores para venda ou fazê-los
para equipar nossos caminhões”, diz Silvio Munhoz,
diretor de vendas de soluções da Scania no Brasil.
Segundo o executivo,
houve alta de 20% na fabricação de motores entre
janeiro e maio na comparação com igual período
de 2020. Das 920 unidades
montadas neste ano em
São Bernardo do Campo
(Grande São Paulo), 720
foram faturadas para empresas do setor de energia
elétrica.
A MWM Geradores tem
percebido um volume

de consultas entre 20%
e 30% acima do normal
para esta época do ano,
quando a procura já costuma ser maior pelo efeito sazonal da seca no centro-sul do país.
Neste primeiro momento, diz o diretor da unidade
de motores e geradores da
empresa, Cristian Malevic, a maior preocupação
da clientela é a possibilidade de falta de energia.
CRESCIMENTO
O mercado de geradores para substituir a rede
no horário de ponta tem
aumentado
também.
Nesses horários, em que
a demanda por energia é
maior, as tarifas são mais
caras. Por isso, algumas
empresas preferem se
desconectar da rede e gerar a própria eletricidade. Para esse mercado, os
equipamentos têm maior
tecnologia
embarcada,
para programar o entra e
sai da rede.
Malevic diz que a demanda é puxada pelas
indústrias de alimentos e
laticínios, por supermercados e por centros de
distribuição do comércio
eletrônico. “E, depois de

muitos meses, em junho
a gente percebeu o início
de bufês e empresas de
eventos.”
Em sua avaliação, a dificuldade na compra de
insumos pode ser um gargalo ao fornecimento de
geradores, caso a demanda se acelere em meio à
crise energética. Hoje, diz,
há problemas para adquirir aço e chapas metálicas.
“Tudo o que tem a ver com
fundidos, estamparia, tem
tido maior restrição.”
Com produção em
Curitiba, a Volvo Penta
tenta driblar as dificuldades para atender à
demanda. A entrega de
motores para o segmento
de geradores e propulsão
náutica teve um crescimento de 86% na comparação entre os cinco primeiros meses de 2021 e o
mesmo período de 2020.
A fabricante entregou
698 unidades neste ano.
“Houve aumento de
demanda nas usinas termelétricas, frigoríficos,
data centers, supermercados, hospitais e condomínios residenciais”, diz
Gabriel Barsalini, presidente da Volvo Penta na
América do Sul.

DivulgaçãoMWM Geradores

PRODUÇÃO | MWM regisrou aumento entre 20% e 30% nas consultas

Locadoras antecipam pedidos e fazem estoque
As locadoras de geradores, mercado importante para os fabricantes,
já têm antecipado pedidos para manter estoques para uma eventual
explosão da demanda.
“Se considerar o mercado

voltando pós-vacinação,
os eventos represados... A
hora que abrir a porteira,
vai vir uma grande demanda”, afirma Malevic.
Munhoz tem a mesma
percepção. “Todos na
área industrial têm que

trabalhar com antecipação. Isso fez com que
os fabricantes de grupos
geradores começassem
a se preparar, a fazer estoque de motores”, diz o
executivo.
| FOLHAPRESS
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Empresas estão substituindo equipamentos antigos
O diretor da Scania,
Silvio Munhos, afirma
ainda que algumas empresas estão substituindo
os motores dos geradores mais antigos, menos
tecnológicos, enquanto
outras montam termelétricas novas, mais modernas. São unidades
que podem receber conjuntos alimentados por
biometano, gás gerado a

partir do lixo ou de resíduos agrícolas.
A Cummins, que produz geradores completos a diesel ou a gás em
Guarulhos (Grande São
Paulo), investiu R$ 4 milhões em uma nova sala
de testes para esses equipamentos, que foi inaugurada em abril.
“Tivemos um crescimento dos serviços

essenciais durante a
pandemia em missões
críticas como hospitais,
data centers e agroindústria. Porém anotamos
queda de vendas em outros segmentos, como a
parte de entretenimento, hotéis e um pouco
na construção civil”, diz
Paulo Nielsen, líder da
Cummins Power Generation para América Latina.

“No montante, comparando 2019 a 2020,
tivemos um crescimento de 10%, considerado
positivo para um ano de
pandemia.”
Nielsen afirma ainda que houve uma alta
de 10% nas vendas de
geradores no primeiro
trimestre de 2021 em relação ao mesmo período
de 2020.
| FOLHAPRESS
Divulgação

SUPERMERCADOS | É um dos setores da economia que está procurando geradores diantes da crise hídrica

ENERGIA | Baixo volume de chuva põe setor em risco

Reservatórios têm pior nível
“Ainda é difícil estimar o quanto essa crise vai elevar as vendas
neste atual momento,
vai depender muito da
situação e do que as
agências e o governo
vão fazer para mitigar
isso, principalmente na
questão das horas de
pico. Se conseguirem
mitigar um pouco este
cenário, a Cummins
estima um crescimento na ordem de 20%”,
diz Paulo Nielsen.
Com os reservatórios das hidrelétricas
no pior nível desde o
racionamento de 2001,
especialistas do setor começam a alertar
para o risco de apagões
localizados no fim do
ano,
principalmente
nos horários de maior

consumo.
A possibilidade de
um racionamento ainda é considerada pequena, mas a avaliação é que, com pouca
água, as hidrelétricas
terão dificuldades para
atingir suas potências
máximas ao fim do
período seco, entre setembro e outubro.
O governo iniciou
uma ofensiva para tentar preservar os reservatórios e evitar o problema. Mesmo assim,
é certo que o custo da
energia vai disparar, o
que justificaria investimentos em geração
própria para substituir
as distribuidoras nos
horários em que a tarifa
é mais cara.
| FOLHAPRESS
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CPI pretende aprofundar
apuração sobre o pedido
de propina de US$ 1
Cúpula quer descobrir mais detalhes sobre os fatos e
personagens que participaram de jantar em fevereiro
FOLHAPRESS
DA REDAÇÃO

A cúpula da CPI da Covid pretende aprofundar
a investigação envolvendo o pedido de propina
de US$ 1 por dose de
vacina no governo Jair
Bolsonaro para a compra de vacina contra a
Covid-19.
A comissão quer focar
a apuração nos fatos e
personagens que estavam
presentes no jantar ocorrido em 25 de fevereiro
em que o assunto teria
sido tratado entre Luiz
Paulo Dominguetti Pereira, vendedor da empresa
Davati Medical Supply, e
Roberto Ferreira Dias, então diretor de Logística do
Ministério da Saúde.
“A história da propina
é intacta. É importante aprofundar a investigação, ouvir os outros
personagens citados e
manter o foco nessa denúncia”, disse o relator da
comissão, senador Renan
Calheiros (MDB-AL).
Um primeiro passo
nesse sentido será o depoimento na próxima semana, provavelmente na

quarta-feira (7), de Dias.
Antecipando que Dias
vá negar todos os fatos,
os senadores da CPI se
preparam para votar um
dia antes um pedido de
acareação entre todos os
personagens que participaram daquele jantar.
A CPI entrou nas duas
últimas semanas em
uma nova fase das investigações, que foca a apuração em possíveis irregularidades e casos de
corrupção na aquisição
de imunizantes.
Na quinta-feira (1º),
Dominguetti
prestou
depoimento à CPI e reafirmou as denúncias que
havia feito ao jornal Folha de S.Paulo. Em mais
uma manifestação oficial, a Davati afirmou
nesta sexta-feira (2) desconhecer o pedido de
propina. “A Davati jamais
participou de qualquer
negociação ilícita”, afirmou Herman Cardenas,
CEO da empresa.
A oitiva de Dominguetti, no entanto, foi marcada
por um momento polêmico, quando o depoente
divulgou um áudio contendo diálogo entre re-

presentante da Davati e o
deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), irmão
do servidor do Ministério
da Saúde e que afirmou
ter levado suspeitas sobre
a Covaxin diretamente a
Bolsonaro.
Dominguetti, que também é policial militar,
afirmou que se tratava de
uma negociação envolvendo vacinas contra a
Covid, mas acabou desmentido posteriormente.
O fato provocou desconfiança de que o depoente tivesse sido “plantado” na comissão para
tirar a credibilidade de
Miranda.
Governistas,
por sua vez, usaram esse
episódio para tentar enfraquecer as denúncias.
Já o vice-presidente da
comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), tem
dito que o depoimento
de Dominguetti foi importante porque confirmou que recebeu um pedido de propina e trouxe
um novo nome que estaria presente no jantar,
o do coronel Alexandre
Martinelli.
Martinelli negou que
estivesse presente no jan-

DOMINGUETTI | Prestou depoimento na quinta-feira e reafirmou as denúncias feitas

Foco será mantido na investigação da Covaxin
A cúpula da CPI também pretende não desviar o foco da investigação envolvendo a
Covaxin, que consideram mais consolidada
e adiantada. Os senadores avaliam inclusive
que o anúncio da suspensão do contrato
com a Precisa Medicamentos seria um “reconhecimento de culpa”.
tar e avalia ir à Justiça por
conta da menção a seu
nome no depoimento.
Uma das formas avaliadas pelo grupo majoritário da CPI, formado
por senadores independentes e oposicionistas,
de tentar blindar a denúncia de propina seria
deixar de lado momentaneamente a polêmica
referente ao áudio.

JAPÃO

Deslizamento mata 2 e há desaparecidos
Duas pessoas morreram e cerca de 20 estão
desaparecidas devido a
um deslizamento de terra que soterrou várias
casas no centro do Japão
após vários dias de fortes
chuvas, informaram as
autoridades locais.
“Devido à ação das
chuvas torrenciais, o terreno cedeu e uma avalanche se formou (...) Em
sua passagem, varreu casas e habitantes” e cortou
uma rodovia nacional,
declarou a repórteres o
governador do departamento de Shizuoka, Heita Kawakatsu.
“Duas pessoas estão
em estado de parada
cardiorrespiratória” - expressão usada no país
antes da morte ser confirmada por um médico - e outras vinte ainda
estão desaparecidas de-

Captura de vídeo

vido a este deslizamento,
que ocorreu por volta das
10h30 locais (22h30 de
sexta-feira no horário de
Brasília), explicou o governador.
Segundo imagens da
televisão, uma torrente

Governador da área
atingida pela chuva
mantém alerta
máximo
de lama destruiu algumas casas e soterrou outras na cidade costeira de
Atami (sudoeste de Tóquio), de onde os habitantes fugiram tentando
se proteger.
“Ouvi um barulho terrível e vi uma avalanche
de lama descendo, en-

RIO | Chuvas provocaram cheia e avalanche no país

quanto alguns trabalhadores pediam às pessoas
que evacuassem. Também corri para me proteger nas alturas”, relatou
uma testemunha ao canal público NHK.
“Quando voltei, as casas e os carros tinham
desaparecido”, acrescentou. O primeiro-ministro
Yoshihide Suga anunciou que os serviços de

emergência e as forças
de autodefesa japoneses
(nome oficial do Exército) iniciaram as operações de resgate e evacuação, alertando que ainda
mais chuvas torrenciais
são esperadas.
“Temos que manter o
nível máximo de alerta”,
declarou ele após uma
reunião de emergência.
| FOLHAPRESS

Para eles, dois depoimentos na próxima semana serão importantes
para esclarecer os procedimentos dentro do Ministério da Saúde.
Para o senador Humberto Costa (PT-PE), a CPI
continua com dois focos.
O primeiro seria esgotar
o assunto sobre os erros
na condução da pandemia no ponto de vista da
Por isso há a possibilidade de segurar temporariamente a convocação
–cujo requerimento já foi
aprovado– do representante da Davati no Brasil,
Cristiano Carvalho. Dominguetti disse na sessão
que foi Carvalho quem
repassou a ele a gravação.
Os parlamentares querem indagar Dias sobre
o pedido de propina e

saúde pública, como a
imunidade de rebanho.
Já o outro é identificar
se houve corrupção com
o dinheiro destinado ao
combate da pandemia.
Avaliou ainda que é
perceptível como o governo federal trabalhou
com mais agilidade em
algumas negociações que
o interessava.
| FOLHAPRESS

também questioná-lo em
relação à participação
dos dois outros, ambos
militares. Além de supostamente Martinelli, teria
participado do encontro
o tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-diretor
substituto de logística da
Saúde. Os dois não faziam
mais parte do ministério
quando participaram do
encontro.

VATICANO

Cardeal e mais 9 pessoas
serão julgadas por crimes
Um juiz do Vaticano
determinou nesta sábado (3) que 10 pessoas
ligadas à Igreja Católica
fossem julgadas por supostos crimes financeiros, entre eles, peculato, lavagem de dinheiro,
fraude, extorsão e abuso de poder.
Entre
denunciados
está o cardeal italiano
Angelo Becciu, demitido pelo Papa Francisco
no ano passado, os ex-chefes da unidade de
inteligência financeira
do Vaticano e dois corretores italianos envolvidos na compra de um
prédio em uma área luxuosa de Londres pelo
Vaticano.
“O presidente do Tribunal do Vaticano or-

denou a citação para o
julgamento dos acusados no âmbito da matéria relacionada com
os investimentos financeiros da Secretaria de
Estado em Londres. O
julgamento terá início
na audiência de 27 de
julho”, disse a Santa Sé
em comunicado.
Ainda de acordo com
a nota, uma ampla investigação judicial permitiu constatar que a
atividade dos acusados
resultou em “consideráveis prejuízos para as
finanças do Vaticano,
tendo-se utilizado também os recursos destinados às obras de caridade pessoal do Santo
Padre”.
| FOLHAPRESS
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SEM JUSTIFICATIVA

Pazuello diz a aliados que Mães solo estão sem receber
o auxílio emergencial
foi pressionado pelo Centrão
Segundo ele, eram pedidos para distribuição de verbas para apoiadores
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O ex-ministro Eduardo
Pazuello (Saúde) disse a
aliados que foi pressionado pelo presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pelo ministro Luiz
Eduardo Ramos (Casa Civil) a distribuir verbas para
apoiadores do governo. A
base do governo no Congresso é formado por partidos do chamado centrão.
A ofensiva sobre o ministério buscava o repasse
de recursos que restavam
no Orçamento no fim de
2020. A ideia seria contemplar acordos feitos entre a
gestão Jair Bolsonaro e o
bloco do centrão.
A divergência foi exposta nas entrelinhas do
discurso de despedida de
Pazuello do ministério. Na
ocasião, ele ligou a saída
do ministério a pedidos
negados por “pixulé”.
“Chegou no final do ano
uma carreata de gente
pedindo dinheiro politicamente. O que fizemos?
Distribuímos todo o recurso do ministério. Foi outra
porrada, porque todos
queriam um pixulé no final do ano”, disse o general
em 24 de março.
Segundo autoridades
que acompanharam as
discussões, um dos conflitos ocorreu quando a
Saúde recebeu listas de
estados e municípios que
deveriam obter cerca de
R$ 830 milhões em verbas
de emendas do relator
–ou seja, indicada pelo
Congresso.

Assinados pelo relator do
Orçamento daquele ano, o
deputado Domingos Neto
(PSD-CE), os ofícios foram
elaborados com aval de
Ramos, então ministro da
Segov (Secretaria de Governo), segundo apurou a
reportagem com congressistas que acompanharam
as discussões.
Aliados do ex-ministro
da Saúde Eduardo Pazuello dizem que a pasta não
seguiu o acordo político e
aplicou a maior parte dos
recursos dentro dos próprios programas.
Em plena disputa pelo
comando da Câmara dos
Deputados, a decisão do
Ministério da Saúde incomodou Lira e Ramos.
Ao deixar o ministério,
Pazuello disse que ficou
“jurado de morte” por se
opor a acordos políticos.
“E aí começou a crise
com liderança política
que nós temos hoje, que
mandou uma relação para
a gente atender e nós não
atendemos. E aí você está
jurado de morte”, afirmou
Pazuello há três meses.
Procurados, Ramos e
Pazuello não se manifestaram. Lira disse que só fez
pressão sobre o ex-ministro da Saúde para a compra de vacinas.
“Quando assumi a presidência da Câmara dos Deputados, solicitei ao ministro de Relações Exteriores,
Ernesto Araújo, para que
trabalhasse pela ampliação da vacinação no Brasil,
como única forma de retomarmos a vida normal. Da
mesma forma, falei com o

PAZUELLO | Ex-ministro reclamou de ofensiva por verba

ministro Pazuello”, disse
Lira, por meio de sua assessoria.
“Tanto que eu e o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), estivemos com a Pfizer para
discutir a compra de vacinas daquele laboratório,
em uma reunião que foi
noticiada pela imprensa.
Eu não acredito que tenha alguma pessoa que
fale abertamente meu
nome me acusando da
pressão citada no questionamento da matéria”,
disse Lira.
Na ocasião, porém, houve forte discussão entre
Pazuello e Lira por causa
da distribuição das verbas,
segundo uma autoridade
que acompanhou as conversas à época.

Em entrevista ao jornal
Folha de S.Paulo, sem
citar o presidente da Câmara dos Deputados, o
deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) disse ter
escutado de Pazuello que
um “poderoso parlamentar” chegou a afirmar que
iria trabalhar para retirar
o militar da Saúde.
“[Pazuello] falou que
a pessoa disse na cara
dele que ia tirá-lo. Botou
o dedo na cara dele e falou: ‘Vou te tirar dessa
cadeira’. Então ele sabe
quem é”, disse Miranda.
A versão sobre o pixulé,
porém, foi vista dentro do
próprio governo como o
caminho encontrado por
Pazuello para minimizar
críticas a sua gestão durante a pandemia.

GRAVAM OPERAÇÕES

Pms youtubers são alvos de apuração
Um grupo de policiais
militares do Ceará virou
alvo de uma apuração
aberta pela Secretaria
de Segurança Pública
do estado por criar perfis em uma rede social
e divulgar vídeos que
mostram operações da
corporação.
Dois perfis foram encontrados pela reportagem e acumulam mais
de 40 mil seguidores. As
postagens mostram a rotina das equipes de rua,
com rondas, abordagens
a suspeitos e até prisões,
a partir de imagens das
câmeras instaladas nas
fardas dos agentes. Eles

não tiveram as identidades divulgadas e ainda estão em apuração
quem são os responsáveis pelos perfis.
Segundo a advogada
Audrey Carvalho, especialista em direito digital, os profissionais
ferem o Código Disciplinar de Conduta da PM,
por usarem as imagens
sem autorização e ganharem dinheiro com as
publicações, que ultrapassam 130 mil visualizações. Eles recebem em
dólar pelo engajamento
dos vídeos, feitos com
equipamento público.
Em nota, a SSPDS (Se-

cretaria da Segurança
Pública e Defesa Social)
do Ceará informou apenas que, com a Polícia
Militar, abriu investigação e que “estão sendo
adotadas providências
para apurar os fatos”.
A secretaria explicou que o inquérito
tem como base a Lei nº
13.407/03, que institui
o Código Disciplinar da
Polícia Militar do Ceará
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Ceará e dispõe sobre o
comportamento ético
dos militares estaduais.
Não foram detalhadas
as possíveis punições se

constatadas as irregularidades.
A reportagem também procurou a CGD
(Controladoria Geral de
Disciplina dos Órgãos
de Segurança Pública e
Sistema Penitenciário),
que disse ter adotado
todas as providências
administrativas acerca
dos fatos.
O youtuber recebe
algo em torno US$ 4,5
(cerca de R$ 22) a cada
mil visualizações, desde
que o youtuber respeite
as diretrizes de conteúdo e um número mínimo de mil inscritos.
| FOLHABRESS

Mães solo — mulheres
que sustentam sozinhas
suas famílias com pelo
menos um filho menor
de idade — estão há mais
de três semanas com o
auxílio emergencial bloqueado, sem justificativa e impossibilitadas
de recorrer da decisão.
O governo não informa
quantas mulheres foram
afetadas nem o motivo do
problema.
As mães afirmam que
tiveram a terceira parcela
de R$ 375 bloqueada no
dia 11 de junho, embora
continuem desempregadas e dentro dos critérios
para receber o auxílio.
A reportagem ouviu
sete mães que estão nesta situação. Um perfil no
Instagram com mais de
400 seguidoras denuncia o problema e cobra
respostas de autoridades
públicas —até agora, sem
sucesso.
A reportagem procurou
o Ministério da Cidadania, responsável pelo auxílio, a Dataprev, empresa
pública que cruza dados
para selecionar quem
tem direito, e a Caixa, encarregada de realizar os
pagamentos no aplicativo Caixa Tem. Nenhum
deles explicou o motivo
do problema.
O Ministério da Cida-

dania afirmou que só
poderia analisar casos
específicos e pediu informações de cada uma
das mulheres (nome,
CPF, data de nascimento
e nome da mãe). A reportagem encaminhou
os dados de uma das
bloqueadas, mas o ministério não respondeu
mais. Caixa e Dataprev
não comentaram.
A mensagem padrão
que aparece no aplicativo
Caixa Tem é que o auxílio
foi bloqueado porque a
beneficiária não preenche mais os requisitos
para receber.
Pela lei, as mulheres
que são chefes de família com pelo menos uma
criança menor de idade
têm direito a quatro parcelas de R$ 375, desde
que estejam desempregadas e se enquadrem
nos critérios de renda do
auxílio.
Juliana, que mora em
Olinda (PE), tem 35 anos
e é mãe do Miguel, de
8. Desempregada desde
abril de 2019, ela afirma
que está com o aluguel de
R$ 250 atrasado por causa
do bloqueio injustificado.
“Não recebo Bolsa Família, mas sempre dei meu
jeito, mesmo desempregada, de colocar comida
na mesa.”
| FOLHAPRESS

BENEFÍCIO | Governo não explica motivo do bloqueio
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CONTRA BOLSONARO

Protestos ocorrem ao menos em 15 capitais
Manifestantes pedem impeachment do presidente; foi o primeiro ato após o superdido apresentado na Câmara
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Manifestantes foram às
ruas neste sábado (3) em
ao menos 15 capitais pedindo o impeachment do
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido).
É a primeira mobilização desde que um superpedido de impeachment
foi protocolado na Câmara dos Deputados, na
última quarta-feira (30), e
após novas denúncias de
corrupção na compra de
vacinas contra a Covid-19
pressionarem o governo
federal.
Os atos foram preparados às pressas, depois
que as organizações que
puxam a iniciativa decidiram antecipar a mobilização. Até então, o ato
seguinte seria em 24 de
julho, mais de um mês
depois do Atprotesto de
19 de junho. A manifestação do dia 24, no entanto,
está mantida.
Até o início da tarde,
estavam em andamento
ou já haviam terminado
manifestações em Belém,
Porto Velho, Boa Vista, Recife, Maceió, São Luís, Teresina, João Pessoa, Rio de

Janeiro, Belo Horizonte,
São Paulo, Florianópolis,
Goiânia, Cuiabá e Campo
Grande.
Cidades do interior de
São Paulo, Paraná e Ceará
também registraram atos.
No Rio de Janeiro, o
protesto durou aproximadamente três horas.
Começou por volta das
10h e ganhou mais participantes por volta das
11h30, chegando a ocupar três das quatro pistas
da avenida Presidente
Vargas, no centro. Apesar
de aglomerações em alguns momentos, foi mais
esvaziado do que o do dia
19.
Camisetas de apoio ao
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) eram
vendidas no ato carioca.
No Recife, palco de forte
repressão policial no protesto de 29 de maio, o ato
transcorreu sem incidentes. Além de pedir o impeachment de Bolsonaro,
os manifestantes na capital pernambucana empunhavam cartazes pedindo
a aceleração da vacinação
contra a Covid. Uma das
faixas exibia “Ninguém
aguenta mais! Fora Bolsonaro e seus generais”.

Captura de vídeoTV Globo

SÃO PAULO | Manifestantes começaram a chegar ao protesto na Avenida Paulista no comçe da tarde deste sábado

Em Belém, o ato contou com a presença do
prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL). “Participei
das manifestações democráticas contra a política
genocida do governo Bolsonaro e em homenagem
às mais de 520 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Por vacina para todos

e todas e comida no prato
do povo”, disse.
Em Maceió, manifestantes carregaram um
caixão no ato contra Bolsonaro. Uma faixa foi estendida com dizeres “Fora
Bolsonaro. Por vacina no
braço e comida no prato”.
Sob chuva, os participantes do ato na capital

alagoana utilizaram máscaras e, na marcha pelas
ruas, fizeram fila indiana
para manter distanciamento e evitar a propagação do novo coronavírus.
Manifestantes também
foram às ruas de Ribeirão
Preto (SP) neste sábado
pedindo impeachment,
vacinação em massa e

a não privatização dos
Correios. Eles utilizaram
máscaras e ao menos um
voluntário distribuía álcool em gel, mas houve
aglomerações em alguns
momentos.
Em Campinas (SP) e
em Franca (SP), grupos
saíram em passeata pelas
ruas da região central.

Manifestações são organizadas por partidos de esquerda e movimentos sociais
As manifestações são
convocadas por movimentos sociais e partidos
de esquerda, que têm
buscado ampliar a adesão
de alas da direita e do centro contrárias a Bolsonaro.
Embora não seja a posição majoritária, parte dos

líderes resiste à entrada de
novas cores ideológicas.
Um superpedido de
impeachment foi protocolado na Câmara por
iniciativa de PT, PDT, PSB,
PC do B e PSOL, além de
ex-bolsonaristas como os
deputados Alexandre Fro-

ta (PSDB-SP) e Joice Hasselmann (sem partido-SP)
e de outros movimentos
da sociedade civil.
A bandeira “fora, Bolsonaro” se mantém como a
principal das manifestações, ao lado dos pleitos
por mais vacinas contra a

Covid e por auxílio emergencial de R$ 600. As suspeitas de corrupção que
vieram à tona nos últimos
dias vão engrossar a lista
de pautas.
Os organizadores atribuem a diminuição no
número de atividades ao

prazo curto que tiveram
para preparar a nova rodada. De maio para junho, a quantidade de atos
tinha quase dobrado. A
expectativa é que, ao menos nas maiores capitais,
o volume de participantes, na casa dos milhares,

seja mantido.
Partidos como o PT do
ex-presidente Lula –hoje
o maior adversário de Bolsonaro para as eleições de
2022–, o PSOL e o PC do B
estão envolvidas na organização desde maio.

| FOLHAPRESS

Evangélicos superam divisões internas e se unem
Evangélicos que se reconhecem na esquerda,
mas militam em grupos
diferentes no campo,
decidiram na sexta-feira (2) unir forças para o
protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. A
ala progressista é minoria entre pastores. Para
o teólogo e seminarista
Ismael Lopes, 30, da batista Nossa Igreja Brasileira, a esquerda falhou
ao “deixar de lado o afeto das pessoas”.
Resume o dilema assim: o bolsonarismo
conseguiu
galvanizar
fiéis a partir do medo
que eles sentem, e sua
resposta foi o ódio. “O

que não soubemos fazer
foi que as pessoas sentissem com a gente.”
A meta, para Lopes, é
mostrar que “por mais
conservador que alguém
seja, se resguarda um
pouco de humanidade,
ela se desliga do bolsonarismo”. A lógica é sanitária, diante do mais de
meio milhão de mortos
por Covid-19, mas também econômica: a maioria do povo evangélico
é negra e pobre, parcela
mais vulnerável às políticas do atual governo,
segundo o teólogo.
Lopes foi ao protesto
do Rio de Janeiro com
a camisa “todo cristão é

antifascista”. Na véspera,
lideranças de vários movimentos evangélicos se
reuniram num encontro
virtual para discutir uma
aproximação entre eles.
Coordenadora
da
Frente de Evangélicos
pelo Estado de Direito,
Nilza Valéria diz que a
ideia é unificar slogans
e identidade visual para
futuras manifestações.
São grupos como a
Frente, as Evangélicas
pela Igualdade de Gênero e o Esperançar (ligado ao pastor Henrique
Vieira).
“Nosso objetivo é ganhar as narrativas da
rua no sentido de mos-

trar que Bolsonaro vem
pra matar, roubar e destruir”, afirma Diana Gilli
Bueno, 38, coordenadora nacional do Cristãos
Contra o Fascismo, associado ao PDT.
“Tem a questão dos
evangélicos que votaram
no Bolsonaro e se arrependeram desde 2018”,
diz Bueno, membro das
Mulheres Evangélicas do
Brasil e missionária do
Liberta (Igrejas Libertárias). “E tem a população
dos desigrejados, que
saíram das igrejas desde
2018 porque não aguentaram a pressão dos pastores [bolsonaristas].”
| FOLHAPRESS
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EMPREGOS
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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
PENSECOM️

®

Mecânico Automotivo - CÓD 360

Ensino médio completo. Conhecimento em mecânica.
Diferencial: Curso de mecânica e elétrica, em Americana.

Analista de Tráfego - CÓD 361

Ensino Superior em Marketing completo/andamento ou
áreas correlatas. Conhecimento prévio em RD Station, Google ADS, tráfego link, campanhas em CEO, em Americana.

SDR - CÓD 362

Auxiliar de DP - CÓD 358

Ensino médio ou Superior em andamento. É necessário ter conhecimento em rotina de DP, em Nova Odessa.

Auxiliar Contábil - CÓD 359

Ensino Superior em Ciências Contábeis/
Administração. Conhecimento em rotina
contábil, Excel intermediári e experiência em Sistem Domínio, em Nova Odessa.

Assistente Contábil - CÓD 367

Ensino Superior em Ciências Contábeis/ Administração. Conhecimento rotina contábil, em Americana.

Programador Xamarin - CÓD 204

Ensino Superior. Vasta experiência em linguagem
Xamarin e C#; Irá atuar com manutenção e criação de aplicativos para Android IOS, em Hortolândia.

Assistente de Vendas - CÓD 221

Ensino Superior completo. Prospecção de clientes, envio de
propostas, assistencia aos departamentos, em Caruaru - PE.

Consultor de Vendas - CÓD 224

Ajudante Geral - CÓD 365

Vendedor de Móveis - CÓD 225

Entregador de Móveis - CÓD 366

Ensino médio completo. CNH B (ativa), Disponibilidade
para dirigir caminhão de pequeno porte, em Americana.

Conhecimento em Gastronomia, disponibilidade
de trabalho externo, CNH A/B ativa, em Campinas.

Esta categoria é muito utilizada

Estágio ADM Comercial - CÓD 328

ficos ou épocas sazonais. Este serviço

Estágio Farmácia - CÓD 330

principalmente em projetos especíatende as principais demandas de negócio em todos os setores.
Para a empresa, o processo de recrutamento
e seleção realizado pela PENSECOM®️, não possui
nenhum custo, bem como a reposição de candida-

Ensino Superior/ Técnico em andamento em Fármacia.
Diferencial: Atendimento ao público, em Americana.

tos. Nesta modalidade, o profissional contratado não

Estágio Administrativo - CÓD 336

tante. Saiba mais em www.pensecom.com.br

Ensino Superior em andamento em Administração ou
Finanças, Excel básico/ intermediário, em Franca.

Conhecimento em atendimento de
manutenção, instação e preventiva; Atendimento ao cliente; Elaboração de cronogramas, em Nova Odessa.

Coordenador de DP - CÓD 254

Conhecimento em E-social, sistema ERP’s, rotina de
DP. Ter Disponibilidade de horário, em Nova Odessa.

Consultor de Negócios - CÓD 255

Não é necessário ter experiência; Disponibilidade de horário; Superior em Marketing ou correlatas, em Campinas.

Consultor de Negócios - CÓD 257

Ensino Superior completo em Administração. Necessário
possuir conhecimento prévio na área, em Americana.

Ensino Superior em andamento em Jornalismo,
MKT ou Puplicidade e Propaganda, em Campinas.

Ensino Superior em andamento em Administração ou
Finanças, Excel básico/ intermediário, em Nova Odessa

Téc em Seg Eletrônica - CÓD 253

Assistente Financeiro - CÓD 228

Ensino Superior em andamento em Psicologia ou RH.
Diferencial: Experiência em R&S, em Nova Odessa.

Estágio Administrativo - CÓD 329

Ensino Superior completo em Jornalismo. Necessário ter experiência com Midias Sociais, produção de
reportagens e conteúdos para o digital, em Americana.

Consultor de Negócios - CÓD 256

Estágio Recursos Humanos - CÓD 364

Ensino Superior em andamento em Administração ou
Finanças, Excel básico/ intermediário, em Campinas.

Social Mídia - CÓD 241

Conhecimento/Formação em Designer de Interiores e vendas. Diferencial: Experiência em decoração de ambientes e móveis, em Americana.

vagas de Estágios temporário e
terceirizado

Estágio Social Midia - CÓD 324

Ensino Superior completo/cursando em
Administração, Economia ou áreas correlatas. Conhecimento na área comercial. Diferencial: Franquias e varejo, em Americana.

Ensino Superior em Administração,
MKT ou PP. Conhecimento estratégico
em Gestão Comercial, em Americana.

Ensino Superior em Administração, Economia,
MKT e Gestão comercial de Pessoas ou afins. Conhecimento em áreas comerciais, em Americana.
Ensino médio completo. Habilitação B (ativa), Disponibilidade para viagens pela empresa, em Santa Bárbara D’Oeste.

Novas
vagas
Assistente Comercial - CÓD 356

Líder de Vend Internas - CÓD 357

Somos uma empresa de soluções inteligentes de RH a
qualquer tipo de negócio.
Sua divisão de Recursos Humanos confere inteligência
e metologia ágil aos processos de identificação, formação e retenção de talentos.

Vagas abertas

11

deterá de nenhum vínculo empregatício com o contra-

Não é necessário ter experiência; Disponibilidade de horário; Superior em Marketing ou correlatas, em Leme.
Não é necessário ter experiência; Disponibilidade de horário; Superior em Marketing ou correlatas, em Atibaia.
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AS MELHORES
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É AQUI!
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BIOGRAFIA

João Gilberto: um
doidão generoso ou
um gênio ranzinza?

Reprodução Facebook

Perfeccionista, reclamão, mas também boêmio e
simpático, a obra é o seu retrato mais abrangente
THALES DE MENEZES
FOLHAPRESS

Um personagem bem
diferente emerge das páginas de “João Gilberto, A
Bossa”. O gênio musical
exigente e recluso está ali,
mas também um homem
simpático,
brincalhão,
meio doidão até, e muito
generoso com os amigos.
O livro apresenta um
João Gilberto que pode
ficar cinco horas conversando numa única ligação
telefônica, que simplesmente enche uma sacola
com dinheiro vivo para dar
a um amigo, ou que pede
ajuda aos mais chegados
para comprar maconha,
que ele chama de Nelson.
Sim, no mundo dele, “sair
para encontrar o Nelson”
tem outro significado.
Lançado pela editora
Lazuli, é o primeiro livro
sobre João Gilberto escrito
por alguém que realmente
era íntimo do músico. No
caso, outro baiano, também nascido em Juazeiro.
Luiz Galvão, integrante
dos Novos Baianos e principal letrista do grupo, conhece João desde criança.
Os dois tiveram vidas
entrelaçadas muito cedo.
João Gilberto, o artista
que revolucionou no Brasil o jeito de cantar e tocar
violão, teve suas primeiras aulas do instrumento
com Dagmar, irmão de
Galvão. Assim, a família
de Luizinho, como João
sempre chamou o autor

Parece que a bossa-nova tem muitos
‘pais’, mas o verdadeiro é João
PAULINHO BOCA DE CANTOR
cantor e integrante dos Novos Baianos

do livro, teve participação
fundamental na história
da MPB.
Galvão não fez uma biografia tradicional. Já publicou uma sobre os Novos
Baianos, ótima. Começando a escrever o livro em
1999, o poeta quis relatar
episódios vividos com o
amigo, incluindo a juventude em Juazeiro, a acolhida carinhosa que João deu
aos Novos Baianos quando o grupo foi para o Rio
de Janeiro, nos anos 1970,
e também os shows do
cantor que acompanhou.
O volume é, também,
um estudo esmiuçado da
técnica vocal e instrumental de João. Num capítulo,
Galvão analisa música por
música um show de João
em São Paulo. E as explicações são do próprio
intérprete. Galvão acompanhou o cantor ao hotel, depois do show, onde
ouviram e comentaram a
gravação da apresentação,
outra mania de João revelada no livro.
Mas, para os fãs não familiarizados com técnica

musical, o que interessa
mesmo são os inúmeros
casos descritos no livro,
alguns de morrer de rir.
Além dos escritos de Galvão, o livro traz depoimentos de amigos, entre
eles dois outros Novos
Baianos, Paulinho Boca de
Cantor e Moraes Moreira.
A edição final do livro
ficou com Janete Galvão,
mulher de Luiz, que passa por um momento delicado de saúde. Então,
Paulinho abre a boca de
cantor para falar da obra,
e de João.
“A coisa principal desse
livro, além das histórias
engraçadas, é mostrar que
a bossa nova é o João Gilberto”, defende Paulinho.
“Parece que a bossa nova
tem muitos ‘pais’, mas o
verdadeiro é João, que tocou os sambas e os clássicos brasileiros de outra
maneira. Depois vieram
Carlos Lyra, Roberto Menescal, o próprio Tom Jobim, que incorporaram o
que João criou.”
As histórias que Paulinho conta, como ele e o

SILÊNCIO | O volume é um estudo esmiuçado da técnica vocal e instrumental de João

João saindo de um hotel
em Nova York, carregando
malas e caixas numa madrugada de neve atrás de
outro lugar para dormir,
mostram tanta parceria e
falta de cerimônia entre
eles que não combina com
o perfil de gênio recluso,
exigente e ranzinza.
“O João era difícil. Mas,
como o Galvão fala no livro, para entender o comportamento e as reações
do João você precisa ser
discípulo. Ele era realmente um guru. Um cara que
ensinava aos outros o tempo todo, sempre de uma
maneira bem humorada,
um cara generoso.”
Inúmeros exemplos estão no livro. Fica entendido que o artista não era
adepto de deixar dinheiro
no banco. Sem ter planejado antes, dava dinheiro
vivo a amigos. Quando
soube dos problemas financeiros do percussionista Charles Negrita, que
tocou com os Novos Baianos, pediu que ele fosse
a sua casa e trouxesse
uma sacola vazia. João a
encheu de dinheiro e disse para Negrita comprar
uma casa.
Galvão e Paulinho já viveram a mesma situação.
Um dia Galvão contou que

sua mulher ficava muito
tempo fora de casa pelo
longo trajeto de transporte
público de casa ao trabalho e, na hora, João encheu
um saco plástico com dinheiro para que ele comprasse um carro para ela.
“Ninguém nunca pedia, ele sentia a situação,
era uma percepção misteriosa”, conta Paulinho.
“Quando ele nos visitava
no apartamento dos Novos Baianos no Rio, logo
dava muito dinheiro para
que a gente comprasse
comida no mercadinho 24
horas que tinha ali perto.
Ele sempre se preocupou
com o nosso jeito de viver.”
Quase tudo relatado no
livro aconteceu de madrugada, período em que
João Gilberto vivia com
intensidade. Uma dessas
aventuras contribuiu para
a MPB. Num passeio de
carro com alguns baianos,
João estacionou perto da
entrada de um morro, e
todos desceram para ver
o nascer do sol, entre eles
Moraes Moreira.
Dali a pouco, uma morena bonita, elegante,
desceu o morro e passou
por eles, provavelmente
indo ao trabalho. João viu
a mulher e disse “lá vem o
Brasil descendo a ladeira”.

Moraes ficou com a frase
na cabeça, achando que
daria um samba. E deu, o
recente clássico da MPB
que leva esse nome.
Os momentos mais engraçados do livro são os
episódios com drogas.
Não só com o Nelson.
João pouco bebia e não
gostava de cocaína, mas
consumiu LSD e se interessou por ayahuasca. E
tem uma história ruim,
mas divertida, com cogumelos alucinógenos.
No Rio, com alguns
amigos em casa, pediu
um abacate batido com
açúcar. Antes de tomar,
resolveu experimentar os
cogumelos que estavam
num saco plástico na cozinha. Devorou o saco
inteiro, e então bebeu a
vitamina de abacate. O
resultado foi terrível, com
João dando um pequeno
vexame ao passar muito mal. Mas, convencido
pelos amigos, acusou um
culpado pelo transtorno.
“Foi o abacate! Foi o abacate”, repetia sem parar.
Perfecionista, exigente,
reclamão, mas também
boêmio, divertido e generoso, o personagem de
“João Gilberto, A Bossa” é
o retrato mais abrangente
do gênio.

CLAUDE LELOUCH

‘Um Homem, Uma Mulher’ após meio século
Divulgação

PAR | História é retomada

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

“A vida quis assim.” É
dessa forma que Claude Lelouch justifica seu
retorno a “Um Homem,
Uma Mulher”, seu filme de
maior sucesso. Separado
dele por meio século, “Os
Melhores Anos de Uma
Vida”, que estreou nesta
semana, retoma a história
de amor de Anne e Jean-Louis, que conquistou a
Palma de Ouro em Cannes

e o Oscar de roteiro original em 1966 e 1967.
“Não fui eu que decidi
voltar ao filme, foi a vida.
Os atores estavam vivos,
eu estava vivo, então achei
que era para ser. Sabe,
nem todos os filmes terminam sua história. Eles
sempre param em algum
momento anterior ao fim”,
diz Lelouch.
Foi com isso em mente
que o cineasta francês resolveu criar o que chama
de epílogo para o romance

originado nos anos 1960.
Mas essa não é a primeira vez que ele e os atores
Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant se juntam
para prolongar esse supostamente inexistente
fim de “Um Homem, Uma
Mulher”.
Em 1986, “Um Homem,
Uma Mulher: 20 Anos
Depois” fez o mesmo,
embora a estreia de agora
mostre que, ainda assim,
algumas pontas desse
romance ficaram soltas.

Em “Os Melhores Anos de
Uma Vida”, os rostos de
Aimée e Trintignant aparecem bem mais envelhecidos - eles não são mais
os jovens de 30 e poucos
anos recém-enviuvados,
que se envolvem de forma
intensa no filme original.
A história de amor é
mais uma vez retomada
com os dois separados.
O cara namorador de outrora agora está numa
casa de repouso, com as
memórias embaralhadas.

Para o ajudar, o filho procura Anne, a mulher sobre
a qual ele não para de falar. Uma vez reunidos, os
dois conversam sobre a
paixão que viveram e as
marcas que um deixou no
outro.
Lelouch envelheceu ao
lado de seu elenco e de
seus personagens. Hoje
aos 83 anos, ele diz que
“Os Melhores Anos de
Uma Vida” é um retrato
das relações amorosas de
toda uma geração.

CULTURA
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Seja sempre
o primeiro
POR IVAN MAIA

@ivanmaiaoficial

TV Tudo
Perfil

Nova jurada do “MasterChef”, Helena Rizzo define
seu estilo durante as gravações do reality gastronômico da Band. “Imparcial,
durona, exigente e gestora.”
Mas também “brincalhona”,
quando o momento exigir.

Streaming

Recém-saída de “Gênesis”, na Record, Polliana Aleixo
agora alça voo internacional, fazendo um dos papéis
centrais da próxima temporada do sucesso da Amazon
Prime, “El Presidente”. Na série, ela interpreta Victoria
Havelange, filha única do protagonista, o ex-presidente
da FIFA João Havelange, papel do ator português Albano
Jerónimo. Polliana está há mais de três meses morando
no Uruguai por causa das gravações.
Divulgação

Emoção

Seja você mesmo!

Você é uma pessoa competitiva? No trabalho, no
seu casamento, na sua família, você costuma chegar
à frente ou depois? Lembre-se que o segundo nada
mais é que o primeiro dos
últimos. Não julgue a introdução deste texto sem antes o ter lido por completo,
vamos abordar aqui exemplos práticos do que é ser o
primeiro.
Na vida, se não for para
você ser o primeiro, é melhor
não estar nela. Mas, para
isso, você precisa conhecer
o significado da palavra
competitividade. Muitos
imaginam que essa palavra
está relacionada com o fato
de ganhar dos outros seja
da forma que for.
Mas, Bruce Lee já dizia
que: “O conhecimento gera
poder, mas somente o caráter grangeia respeito”. Para

mim,a competitividade não
é competir com os outros.
Todos os dias eu busco ser
um filho, pai e esposo melhor do que fui ontem. Toda
palestra, vídeo ou conteúdo
que produzo, procuro fazer
melhor que anteriormente.
A razão é simples, quando você compete com os
outros há o risco de perder
ou ganhar, mas quando
a competição é com você
mesmo, a vitória é certa
e sempre haverá motivos
para comemorar.
Você deve estar se perguntando como devo ser
sempre o primeiro? Nas
pequenas atitudes do dia
a dia, faça a diferença! Seja
o primeiro a ser lembrado
e o último a ser esquecido,
chegue no horário combinado e nunca atrase, antes
de sair do trabalho, deixe o
local limpo e organizado.

Seja sempre o primeiro a
dar sugestões construtivas
e o último a fazer críticas.
Ao invés de dizer palavras
negativas, diga palavras
construtivas, pois muito
ajuda quem não atrapalha.
Faça sempre mais do que
esperam por você. Gaste
menos que ganha e seja o
último a gastar mais do que
ganha. Coloque em prática
o conteúdo de uma aula, vídeo ou livro que você assistiu ou ouviu. Não reclame,
mas agradeça!
Por fim, seja você mesmo! Não queira ser como
os demais, ninguém tolera
pessoas desagradáveis e inconvenientes. Compartilhe
o bem, coisas boas, conhecimento útil. Dedique-se
a servir e não ser servido e
seja sempre o primeiro a
propagar ajuda e gratidão.
Longos dias e belas noites.

Ivan Maia é conferencista e palestrante internacional . Escreve aos domingos no TODODIA

Ana Paula Padrão, apresentadora do “MasterChef”,
contou que teve uma crise
de choro no estúdio e precisou de um tempo para se recompor. Não quis entrar em
detalhes, mas uma eliminação, durante as gravações,
mexeu com a jornalista.

Estilo
próprio

Sempre respeitando ao
máximo o colega que deixou o programa, Adriane
Galisteu disse que “não vou
copiar o Marcos Mion”, ex-apresentador de “A Fazenda”. “Não quero reproduzir
nada dele. Eu vou em busca
do meu próprio tom”, afirmou a loira, que também
impôs um estilo todo dela
no “Power Couple”.

Disse mais

“Sou viciada e apaixonada por ‘A Fazenda’”, entrega Galisteu. Que vê essa
oportunidade de apresentar o reality show rural
como um “presente e um
baita desafio”.

Não para

Emplacando sua terceira novela das sete em
sequência, Cristina Pereira
comemora a volta de “Pega
Pega” na Globo, depois de
“Salve-se Quem Puder” e
da edição especial de “Haja
Coração”. Na comédia romântica policial, que estreia dia 19, ela interpreta
Prazeres, e relembra com
carinho a parceria com a
saudosa Nicette Bruno, de
quem era irmã na trama.
“Trabalhar com ela foi uma
escola maravilhosa. Ela foi
muito amorosa, generosa,
amiga. Eu sou uma pessoa
meio tímida, inicialmente
meio travada, embora isso
não apareça nas minhas
personagens. Mas ela me
acolheu”, conta Cristina.

Bastidor

Cristina Pereira revela
ainda um bastidor da amizade com Nicette Bruno:

Polliana Aleixo

“No dia da estreia da novela, ela me convidou para
ir para a casa dela jantar.
Preparou um jantar e nós
assistimos juntas ao primeiro capítulo. Nós tínhamos reuniões do grupo da
vila (fictícia) na casa dela,
sempre algo com a comida. Nicette tinha uma casa
muito acolhedora, era muito maternal, colega, jovial”,
comenta a artista.

Bate – Rebate
· TV Cultura planeja exibir
em setembro um documentário sobre o bailarino e corégrafo Ismael Ivo, morto em
abril deste ano em decorrência da Covid-19...
· ... Ismael Ivo se notabilizou após atuar por mais
de três décadas na Europa.
Em 2017, assumiu a direção
do Balé da Cidade de São
Paulo.
· O “Canal Livre”(Band)
deste domingo recebe o economista Pérsio Arida...
· ... Ex-presidente do Banco Central e do BNDES, além
de um dos formuladores do
plano real, ele analisa o momento econômico do país e
projeta o que vem por aí.
· A Seda será um dos patrocínios máster da próxima
edição de “A Fazenda” na
Record...
·... Presente pela primeira
vez em um reality de grande
relevância e audiência, Seda

aparecerá no programa por
meio de exposição de marca, ativações e provas.
· O Curso de Roteiro Audiovisual: TV e Cinema da
Casa Aguinaldo Silva de Artes, em São Paulo, está oferecendo técnicas de escrita
de roteiro para novelas,
séries e filmes com grandes
profissionais...
· ...Além do próprio Aguinaldo, Ricardo Tiezzi, Virgílio
Silva e Mauro Alencar, tem
a participação especial de
João Emanuel Carneiro, Rui
Vilhena e Bruno Barreto.
· A TV Cultura, desde sua
criação, em 1969, conquistou mais de 400 prêmios
nacionais e internacionais,
incluindo quatro Emmy
Awards e mais de 10 troféus
Prix Jeunesse...
·... Além disso, figura como
a segunda melhor emissora
do mundo em qualidade de
programação, atrás apenas
da BBC One.

C’est fini
Na Globo, a informação
é que dificilmente Luciano
Huck abrirá mão do quadro
“Visitando o Passado”, após
estrear nas tardes de domingo em 2022. Trata-se de
um dos principais do “Caldeirão” e certamente irá
para o seu novo programa,
ainda sem título definido.
Então é isso. Mas terça-feira tem mais. Tchau!

CULTURA
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Se a urgência dos seus
desejos se torna mais
forte do que sua capacidade de planejar, então você está
com um enorme problema em suas
mãos, porque logo mais se precipitará
descuidadamente sobre tudo e sobre
todos.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Melhor encontrar logo
algo em que se ocupar,
para canalizar positivamente esse caudal de energia nervosa
que circula à solta através de sua alma
e dos relacionamentos. Concentre
essa força de forma produtiva.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
São essas pequenas
coisas que normalmente
passariam despercebidas as que,
quando a alma é tomada pela irritação,
se tornam o fundamento de brigas
colossais. As razões das brigas nunca
são as reais.

TOURO | 21/4 a 20/5
Ceder às pressões ou ficar na sua, seguindo seu
ritmo? Com certeza, não
haverá muito tempo disponível para
se estender nesse dilema, porque,
querendo ou não, haverá coisas que
requererão sua intervenção imediata.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Os acontecimentos lhe
dão nos nervos, mas não
seria prudente reagir e
se expor demais neste momento, porque o cenário em que tudo acontece é
tomado por pessoas com as quais não
seria bom encrencar. Deixe passar.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Manter a sanidade num
mundo insano é um desafio e tanto, porque a todo momento
acontecem coisas que evocam respostas irritadas de sua alma. Porém,
se você não mantem o controle sobre
si, quem mais o fará?

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Todo ser humano tem
seus próprios convencimentos, os quais, se não
são, de tempos em tempos, revisados
de forma imparcial, correm o risco de
se tornarem equívocos preconceituosos que isolam e provocam irritação.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Se as pessoas lhe provocam nervosismo, tome
uma distância prudente
delas, mas procure não se envolver
em brigas que logo assumiriam uma
proporção sem sentido e, no fim,
acabariam em que sua alma perderia
a razão.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
O que importa é que
você mantenha a sinceridade e transparência a
respeito de seus sentimentos e que,
por isso, responda à altura do que sua
alma considerar ataques ofensivos.
Faça isso com rapidez e eficiência.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Nada é completamente
seguro e firme nesta
época, porque o mundo
está passando por mudanças que ninguém domina, são produto de forças
maiores do que quaisquer indivíduos,
não importa quão poderosos eles se
sintam.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
O nervosismo brota de
dentro para fora, mas
a consciência se convence de ser
o contrário, de que o nervosismo
e irritação são provocados pelas
circunstâncias e, evidentemente, que
há culpados por elas.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Até as coisas mais
simples se complicam
quando o humor está
atravessado. Sua alma, porém, não
precisa ser escrava das oscilações do
humor, ela está muito bem equipada
para assumir o controle dos estados
de ânimo.

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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Mês dos
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Namorados

Jackeline Moratto
e Victor Moreno

Mariana Valeriano e
Vinícius Cremasco

Thainá Freitas e
Richard Moraes

Aline Cauzo e
Willian Cauzo

Como dissemos ontem, depois dos meses sem
eventos sociais e sem cerimônias, junho abriu as
portas para o amor. Mais e cada vez mais tenho
visto os esforços e os planejamentos dos casais
e cerimonialistas para manterem seus sonhos,
projetos e festas. Para as cerimonialistas, é o desafio de perseverar e prosseguir com o trabalho.
Já para os casais, para estes eu costumo dizer que
eles já começam a vida a dois encaram
os desafios juntos! Acho lindo isso! A
vida a dois realmente requer essa
parceria, e desde o início dela.
Registramos na página de hoje
os casais do mês de junho,
mês do Dia dos Namorados,
mês dos eternos apaixonados! Desejamos felicidades
sem fim e vida longa aos
nossos casais aqui. Agradecimentos especiais aos
cerimonialistas participantes desta edição também!
Camila Mestre e
Murillo Paschoal

Fernanda Passoni e
Mateus Anastácio

Rafaela Andrade e Paulo Rogérioa

Patrícia Brasil
e Paulo Santos

Máximo

Waine Agostinho e Erica Zanetti

Erica Zanetti e Waine Agostinho disseram ‘sim’ na presença de Deus, familiares
e amigos íntimos nos jardins do ‘Breda
di Piave’, onde convidados seguiram
para o encontro social e festivo. O
casal se conheceu através do cupido
digital e agora escrevem uma nova
história, juntos e felizes. Não existem
caminhos errados. Existem apenas
histórias, lições e um novo recomeço.
Ali são dois corações que se encontraram e que agora batem juntos e
marcando um mesmo compasso. A
felicidade dos noivos emocionou
a todos que testemunharam essa
nova família que se inicia. Desejo imensa alegria aos noivos e às
famílias que agora se unem depois
desta linda troca de alianças. Hoje
trazemos fotos deste dia que ficará
marcado pra sempre no coração dos
noivos e de todos. Meus cumprimentos e vamos às fotos!

Rosalice e Ana Luísa Zanetti

Rosângela e Vaine Agostinho

Nelson Gallo Lolli com os filhos Lucas e Pedro
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RECEPÇÃO

Portaria virtual: opção em prédio menor
Sistema é alternativa para reduzir custos em condomínios pequenos, mas deve ser discutido com moradores
Arte: Folhapress

Divulgação

JULIANA SANTOS
FOLHAPRESS

O sistema de portaria
virtual tem crescido entre os condomínios. O
modelo libera entradas
e saídas, sem a necessidade de um porteiro no
prédio. Ele poderia ficar
em outro local, comandando
remotamente
múltiplas portarias ao
mesmo tempo. Porém,
nem todos os edifícios se
adaptam.
De acordo com especialistas, o sistema
é mais indicado para
condomínios menores,
com até 50 apartamentos. Condomínio grande,
com mais de uma entrada, por exemplo, tem
mais dificuldade para fazer a implantação desse
modelo.
A principal vantagem
é a redução de custos
– a contratação de empresas que fornecem o

serviço é entre 40% a
60% mais barata do que
a manutenção de porteiros convencionais. A
economia é refletida na
taxa condominial, que
pode cair.
José Elias de Godoy,
tenente-coronel da Polícia Militar e consultor
de segurança, ressalta,
no entanto, que não se
pode fazer uma mudança assim só por conta do
custo. “Precisa ver se os
condôminos realmente
querem isso, explicar os
prós e os contras”, diz.
É necessário conhecer
a empresa que se deseja
contratar, avaliar o conceito no mercado. “É
recomendável que seja
desenvolvido um estudo
do grau de confiabilidade do sistema de segurança, de preferência por
um profissional que não
seja o vendedor da portaria virtual”, diz Claudenir Silva, consultor e

PORTARIA VIRTUAL | Sistema pode ser mais barato do que manutenção do porteiro

coordenador de cursos
de segurança.
Os condôminos também precisam ser ouvidos sobre a mudança.
“Vai mudar a rotina do
prédio, vai mexer com
os costumes. É recomendável levar a discussão
para a assembleia, expli-

car para os condôminos
como é o funcionamento”, explica o advogado
Alexandre Callé, sócio
da Advocacia Callé, que
recomenda ainda que o
síndico leve ao menos
três propostas de empresas prestadoras do
serviço.

ESTRUTURA
Para o sistema funcionar, são necessários bons
equipamentos e fácil comunicação dos moradores com a empresa. Silva
cita “clausura, interfones
de boa qualidade, câmeras de alta resolução e
identificação por biome-

tria [para o morador]”.
Manter um gerador para
as fechaduras remotas e a
conexão com o atendente
virtual é essencial, além
de boas redes de internet
(de preferência duas).
Precisa-se
também
criar protocolos de segurança, aprovados em
assembleia, para as entradas de saída, distinguindo entre moradores
cadastrados, hóspedes,
visitantes, prestadores
de serviço, etc.
Para as entregas, utiliza-se a clausura entre
os portões para deixar
itens como comida, caso
o morador queira recebê-los sem contato –a
solução mais comum é o
passa volumes.
Quando ocorre algum
problema com entradas
ou entregas, o atendente
remoto pode não conseguir ajudar. O papel
acaba transferido para o
zelador do prédio.
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LANÇAMENTO
Fotos: Folhapress

Peugeot
3008 ganha
equipamentos,
fica mais caro para
2022 e lança nova
nova versão GT

Salto esportivo
legadas, contra a de 8”
da Griffe, mas as duas
contam com sistemas
Android Auto e Apple
Carplay.
A opção mais barata,
no entanto, tem um sistema de som mais simples, enquanto a mais
cara traz auto-falantes
da marca Focal.
O carro também terá
um sistema de pagamento integrado para
lanchonetes, postos de
gasolina e pedágios.
Só deve funcionar, no
entanto, no final do ano
e também estará nos
modelos da Jeep, marca
que faz parte do mesmo
grupo.

FERNANDO PEDROSO
FOLHAPRESS

Lançada em 2017 no
Brasil, a segunda geração do Peugeot 3008
ganha sua primeira reestilização. O modelo chega importado da França
a partir de R$ 229.990
em um valor promocional. Serão duas versões,
Griffe e GT (R$ 249.990),
ainda mais completas
que as vendidas anteriormente, Allure e Griffe
Pack.
A principal mudança
está na dianteira, com
grade filetada que invade
o para-choque na região
abaixo dos faróis. As barras horizontais acabam
pouco antes do “dente
de leão”, a luz diurna de
LED que a Peugeot adotou como marca visual
em seus modelos atuais.
As lanternas traseiras
ganharam novas posições das lâmpadas e têm
um visual escurecido.
A versão GT tem “Dark
Pack”, com grade, logo
da marca e do modelo,
um detalhe sobre os faróis nas laterais, os frisos do rack e uma barra
no para-choque traseiro
pintados de preto.

DE CARA NOVA | Segunda geração do Peugeot 3008 ganha reestilização e chega importado a partir de R$ 229.990

Na Griffe, esses mesmos itens são cromados.
No interior, a diferença
entre as versões está no
revestimento dos bancos.
Na Griffe, o revestimento
é de couro, enquanto no
GT é alcantara e o espelho retrovisor eletrocrômico é sem moldura.
Desde a configuração
mais barata o 3008 já
vem com seis airbags,
GPS integrado, faróis full
LED, chave presencial,

câmeras auxiliares de estacionamento na frente
e atrás e teto solar panorâmico.
Há também assistentes de condução semi-autônoma, como alerta
de ponto cego e controle
de cruzeiro adaptativo,
que mantém o carro na
velocidade do carro à
frente com frenagem automática.
Na versão GT, a tela
multimídia é de 10 po-

INTERIOR | Couro, seis airbags, GPS e teto panorâmico

MECÂNICA
O motor do 3008 continua o mesmo 1.6 turbo de 165 cavalos movido somente a gasolina.
Ele é acoplado a uma
transmissão automática de seis marchas.
A novidade é que agora o câmbio pode ser
programado no modo
eco, que promete melhorar o consumo. Até
então as únicas opções
eram normal e sport,
com trocas em giros
mais altos.
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EM BAKU

Dinamarca vence e
avança à semifinal

GIRO POR AI

Brasil e Alemanha disputam
última vaga nas Olimpíadas

Dinamarqueses fizeram 2 a 1 nos thecos nas quartas de final da Eurocopa
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Na tarde deste sábado
(3), a Dinamarca venceu
a República Tcheca por 2
a 1, pelas quartas de final
da Eurocopa, em Baku,
no Azerbaijão. Com esse
resultado, a Dinamarca
garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato
Europeu. Os gols da partida foram marcados por
Delaney e Dolberg, para
os dinamarqueses, e Patrik
Schick, para os tchecos.
A seleção dinamarquesa esperava o resultado da
partida entre Inglaterra e
Ucrânia, que nõ havia terminado até o fechamento
desta edição. A outra semifinal da competição será

entre Itália e Espanha na
próxima terça-feira, 09, às
16h (de Brasília).
Sem dar tempo para a
República Tcheca se ambientalizar no jogo, logo
aos quatro minutos a Dinamarca abriu o placar.
Depois da cobrança de
escanteio, Delaney cabeceou, praticamente da
marca do pênalti, livre de
marcação, para balançar a
rede.
Após o gol, a seleção dinamarquesa subiu suas linhas e pressionou bastante, não dando espaços para
os tchecos.
O aniversariante do dia,
Damsgaard, teve a bola
para ampliar a vantagem,
mas desperdiçou. O atacante dinamarquês tocou

F1

Verstappen larga
na pole na Áustria
Jogando em casa, Max
Verstappen conquistou
mais uma pole position
neste sábado (3). Diante de um mar laranja de
torcedores, o piloto da
RedBull largará em primeiro lugar no Grande
Prêmio da Áustria. Com
1m03s720, o líder da temporada atual fez o melhor
tempo do final de semana.
Logo em seguida, para
fechar a primeira fila veio
a surpresa do dia, Lando
Norris, o piloto da McLaren levou a equipe ao
delírio com o resultado
conquistado no treino
classificatório
A segunda fila ficou
composta por Sérgio Pé-

rez e Lewis Hamilton, que
renovou com a Mercedes-AMG por mais dois anos.
O piloto britânico segue
sem conquistar uma pole
desde a sua centésima,
que aconteceu no Grande
Prêmio da Espanha.
Após o treino classificatório, os pilotos voltam às
atividades amanhã (4). A
largada do Grande Prêmio
da Áustria está marcada às
10h (de Brasília).
| FOLHAPRESS

1M03S72
ESTE FOI O TEMPO DA
POLE POSITION DE
MARX VERSTAPPEN

DivulgaçãoDBU

O basquete brasileiro manteve o bom
aproveitamento na busca pela vaga nas
Olimpíadas de Tóquio. Após vencer a Croácia na
última partida, os comandados de Aleksandar
Petrovic bateram, na manhã de deste sábado (3),
o México por 102 a 74 no Pré-Olímpico. Depois
das três vitórias consecutivas, a seleção brasileira
disputará a grande final no domingo (4), às
14h30 (de Brasília). Vale ressaltar que somente
o campeão garante vaga em Tóquio. Agora, a
equipe comandada por Aleksandar Petrovic
decide a vaga contra a Alemanha, que venceu a
Croácia por 86 a 76.
DivulgaçãoCBB

DINAMARCA | Delaney fez o primeiro gol da partida

na saída do goleiro, mas
Coufal tirou em cima da
linha.
Aos 41, Maehle fez um
ótimo cruzamento, de trivela, a bola foi para a pequena área, e Dolberg só

BRASILEIRÃO

Palmeiras
pega o Sport
em Recife
Terceiro
colocado
na tabela, o Palmeiras
visita o Sport neste domingo (4), na Ilha do
Retiro, em Recife, às
16h, pela nona rodada
do Campeonato Brasileiro. O confronto é a
oportunidade do clube
paulista de encostar no
líder Bragantino. Com
16 pontos, o Palmeiras
tem cinco vitórias, duas
derrotas e um empate
no Brasileiro.
Se vencer, pode passar o Bragantino, com
18 pontos, desde que o
time não vença.
| FOLHAPRESS

completou para aumentar
o marcador. A segunda
etapa da partida começou
com a República Tcheca
indo para o ‘tudo ou nada’.
Patrik Schick fez o gol para
os tchecos.

LADOS OPOSTOS

São Paulo
busca vencer
e deixar Z4
Em lados opostos na tabela, o São Paulo precisa da
vitória para sair na zona de
rebaixamento, enquanto o
Bragantino quer afirmar a
sua liderança no Brasileiro. O confronto pela nona
rodada do campeonato
entre as equipes será realizado neste domingo (4),
às 18h15, no Morumbi, em
São Paulo.
O tricolor não venceu
nenhuma partida desde
o início do campeonato e
amarga a 17ª posição na
tabela, com cinco pontos.
Com cinco empates e três
derrotas, registra um aproveitamento de 20,8%.
| FOLHAPRESS

BRASIL | Derrotou México por 102 a 74 neste sábado

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

PG
18

J
8

V
5

GP
17

SG
8

16
16

7
8

5
5

14
15

8
5

04 Fortaleza
05 Atlético-MG
06 Flamengo

15
13
12

8
8
6

4
4
4

13
10
9

6
2
4

07 Santos
08 Juventude
09 Bahia

12
12
11

8
8
8

3
3
3

9
7
15

2
-2
2

10 Atlético-GO
11 Corinthians
12 Ceará

10
10
10

7
8
8

3
2
2

6
6
9

-1
0
-1

13 Fluminense
14 Internacional

10
9

8
8

2
2

7
9

-2
-4

15 Sport
16 América-MG

6
6

8
8

1
1

4
7

-3
-4

17 São Paulo
18 Cuiabá
19 Chapecoense

5
4
4

8
6
8

0
0
0

4
4
8

-5
-3
-7

20 Grêmio

2

6

0

4

-5

• 9ª RODADA
Ontem (03/07)
19h - Athletico-PR x Fortaleza*
19h – América-MG x Santos*
21h – Corinthians x Internacional*
Hoje (04/07)
11h – Chapecoense x Bahia

16h – Flamengo x Fluminense
16h – Sport x Palmeiras
18h15 – Ceará x Juventude
18h15 – São Paulo x Bragantino
18h15 – Cuiabá x -Atlético-MG
20h30 – Grêmio x Atlético-GO
*Jogos não ﬁnalizados até o fechamento desta edição

