Peixe vence
no Brasileiro
Por 2 a 1, Santos derrota
Athletico-PR na Vila na
abertura da rodada
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Vacinação contra Covid avança
para faixa dos 37 anos na região
Americana e Nova Odessa iniciam nesta quarta-feira imunização antecipada do público acima dos 37, que era
previsto para começar dia 15; Santa Bárbara começa hoje a campanha entre pessoas a partir dos 38 anos P3
Daniel Feliciano Junior | Divulgação | Prefeitura de Americana

Americana vai
gastar quase
R$ 1 milhão para
limpar escolas
04 Cidades

Média de
casos de Covid
cai no Brasil

FOTO CAMPEÃ | A Prefeitura de Americana divulgou nesta terça-feira o resultado do concurso “Fotografe Americana - Seu olhar em 1 Click”, promovido
nas últimas semanas para valorizar fotos que melhor representam a cidade. Entre 25 imagens selecionadas por um júri e submetidas à votação popular
P5
nas redes sociais, a foto acima, feita por Daniel Feliciano Junior, obteve o primeiro lugar. Veja também a segunda e a terceira colocadas.

Após combustíveis, Petrobras
aumenta também gás natural

O Brasil atingiu nesta terça-feira (6) a menor média
móvel de casos de Covid desde 23 de fevereiro
deste ano. O dado agora é
de 48.954 casos por dia,
comparado a 48.469 no dia
23. O país registrou 1.787
mortes por Covid e 62.730
casos da doença, nesta
terça. Com isso, desde o
início da pandemia, o Brasil soma 527.016 óbitos e
18.854.806 pessoas infectadas pela Covid-19.
06 Brasil + Mundo
Ayrton Vignola/Fiesp

Um dia após anunciar reajustes nos preços da gasolina, do
diesel e do gás de cozinha, a Petrobras informou ontem que
elevará, em agosto, o preço do gás natural em 7%.
07 Brasil + Mundo

Empresário de
S. Bárbara vai
presidir o Ciesp
04 Cidades

FUTURO PRESIDENTE | Rafael Cervone (esq.), eleito no Ciesp, com Paulo Skaf, atual presidente da Fiesp
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Carro de som convida ao sagrado

20°
10°
Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 2,39%
R$ 5,209

Euro

+ 2,04%
R$ 6,159

Bovespa

- 1,44%
125.094 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.387 | 03/07/2021

08 - 26 - 30 - 31 - 38 - 48

Quina
Concurso 5.598 | 06/07/2021

12 - 47 - 60 - 69 - 77

Federal
Concurso 5.576 | 03/07/2021

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

Bilhete
11004
54926
63047
95007
23098
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LÉO ROSA DE ANDRADE
DOUTOR EM DIREITO,
PSICANALISTA E JORNALISTA

Às vezes me pergunto:
nós paramos para pensar
sobre o que pensamos?
Simples assim: por que será
que creio nas coisas em que
acredito? Como as ideias
que estão na minha cabeça
entraram e se instalaram
em mim? Será que meu intelecto está informado com
os avanços do saber do
mundo, ou eu permaneço
com concepções vulgares
que se vêm reproduzindo
pelos tempos por mero impulso de hábitos, sem qualquer reflexão percuciente?
A minha subjetividade cognitiva compreende, lê ou interpreta, a seu
modo, as coisas que estão
no mundo. Já, outra pessoa compreende o mundo de maneira diversa.
Donde vem o meu “jeito”
de compreender? Donde
vem o “jeito” do\a outro\a?
Quem tem razão? Isso
pode ser pensado de um\a
para outro\a indivíduo\a
ou em dimensão civilizatória: imagine o certo e o
errado na criação do\as
filho\as, pense o certo e
o errado para cristão\ãs e
muçulmano\as.
Entre indivíduo\as há
discordâncias, mas dificilmente se mata por opinião.
Ainda que meu vizinho\a

cuide pessimamente do\as
filho\as, não vou matá-lo\a
por isso, mesmo que me
ocorra fazê-lo. Agora, muçulmano\as e cristão\ãs
vêm se matando há séculos apenas por ideias. Os\
as muçulmanos\as creem
em umas coisas (que eu
considero inacreditáveis) e
os\as cristãos\ãs creem em
outras (para mim, igualmente, não críveis) e não se
cansam, em nome de suas
“verdades”, de se massacrarem mutualmente.

Entre indivíduo\as há
discordâncias, mas
dificilmente se mata
por opinião
De um ou de outro credo,
os\as sujeitos\as crentes se
acertam com o que aprenderam que suas divindades
pensam (um imaginário
ideológico inculcado) e,
contentes com seu deus,
consideram
irrelevantes as razões da realidade
do mundo (a ciência não
prevalece). As razões do
mundo têm que ser reconhecidas ou construídas
(são questionáveis e substituíveis; um mundo de dúvidas); as razões religiosas
são verdades dogmáticas
(alienam e se reproduzem
sem crítica; um mundo de
obediência).
Se fizermos as contas,
veremos que a maioria de
nós vive o cotidiano com
um conjunto de verdades
prontas, recebidas em pacotinhos desde a infância.

Não é costume colocar a
nossa inteligência a pensar
sobre essas coisas. Creio,
mesmo, que, em geral, nem
nos damos conta de que há
inúmeros pensares por aí,
talvez mais bonitos do que
o nosso. Mas há.
Percebi-me
matutando sobre isso ao ouvir um
desses “carros de som” que,
comuns nas pequenas cidades, circulam com um
alto-falante,
divulgando
eventos, vendendo bugigangas, petiscos e... para
minha surpresa, propagando a “santa missa de
domingo”. O locutor convidava a aliviar os pecados, louvar ao “senhor” e
outras atrações. Pensei: é
um anúncio de decadência. Um dia, poderosos,
ameaçavam com fogueira
os reticentes às orações.
Hoje, poder entre poderes,
concorrem no mercado:
missa em anúncio, para
consumo. Mas, a quem
fazem esse apelo? A quem
conclamam ao culto?
Não é politicamente
correto dizer que ignorantes ignoram. Contudo, há
unanimidade em torno da
deficiência da nossa educação formal (entre a piores
do mundo). Não estudamos o suficiente para compreender – não nos foram
apresentadas – concepções
mais complexas das coisas.
Jejunos de livros, acabamos
lendo a História, as circunstâncias e a vida de modo
simplista. Não é difícil compreender a quem os “carros
de som” apelam. Os que se
sentem tocados deveriam
fazer a genealogia do seu
modo de pensar.

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

O mundo
está sendo
comandado por
gângsteres (...)
São bandidos

Por uma educação
empreendedora

JOSÉ CARLOS BARBIERI
CONSELHEIRO DO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

Um dos maiores pensadores do século 20, Albert
Einstein certa vez disse
que “educar verdadeiramente não é ensinar fatos
novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim,
preparar a mente para
pensar”. A autonomia,
portanto, e não a imposição de regras e conhecimentos, seria a chave
para preparar os futuros
homens e mulheres responsáveis pela sociedade
que conhecemos.
É preciso ter uma boa
dose de paciência e coragem para ensinar autonomia. Muito mais simples é despejar conceitos
e teoremas já testados
e comprovados, cobrar
depois que as jovens cabeças pensantes tenham
decorado todos eles e, assim, conseguir resultados
sólidos sem correr grandes riscos. Nesse caso,
porém, onde poderíamos
aplicar a inovação, testar
as boas ideias, criar o inusitado? Faz parte do educar entender que as novas gerações não alçarão
voo enquanto estiverem
presas a um pensamento
já formatado. Daí a importância de apresentar
o mundo do trabalho à
juventude desde cedo.
Enquanto, nas instituições de ensino, o estudante conhece e explora
todas as teorias, é dentro
dos ambientes profissionais que ele pode vislumbrar as possibilidades
trazidas pelo diploma.
Empreender é palavra
que está na moda, mas
não significa necessariamente abrir uma empresa. O pensamento
empreendedor precisa

ser praticado e vivenciado, dia após dia, dentro e
fora da sala de aula. Para
que a teoria funcione,
ela precisa estar alinhada
à prática. E, para que a
prática se sustente, é necessário embasá-la em
grandes volumes de teoria. Tal cenário só pode
ser construído quando há
um bom relacionamento
entre empresas e instituições de ensino.
Professores e equipes
pedagógicas são indispensáveis para apresentar
aos jovens o conhecimento científico, mas não podem esquecer de permitir
que esses mesmos jovens
exercitem o raciocínio livre. É por meio dele que,
na outra ponta dessa trajetória, eles se tornarão
expoentes da inovação
profissional, seja em um
negócio próprio ou como
colaboradores em projetos relevantes.
Por outro lado, a indústria, o comércio e outros
setores precisam estar
preparados para receber
essas mentes, ouvir suas
impressões do mundo e
absorver as muitas teorias que elas carregam
da formação acadêmica.
Ali, crescendo em um
ambiente controlado e
acompanhado por profissionais mais experientes,
será possível desenvolver
práticas que apliquem
todo esse conhecimento.
O resultado dessa combinação entre teoria e
prática é a oxigenação do
mercado de trabalho e
das instituições de ensino.
Dentro do setor empresarial há uma grande
possibilidade de contribuição que pode vir da
academia. São nossos
alunos que vão inovar,
criar e diversificar o portfólio das empresas. Se
educar é preparar para
pensar de forma autônoma, investir no relacionamento entre a educação e
o pensamento empreendedor pode ser o caminho para a sociedade da
inovação.

SPIKE LEE

Cineasta americano, ao citar
Bolsonaro (Brasil) e Putin
(Rússia) em discurso ontem
no Festival de Cannes
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PANDEMIA

Vacinação chega à faixa dos 37 anos
Americana e Nova Odessa antecipam para esta quarta início da imunização contra Covid-19 em novo público
DA REDAÇÃO
AMERICANA

As prefeituras de Americana e Nova Odessa anunciaram nesta terça-feira o
início antecipado da vacinação contra a Covid-19
para a faixa etária dos 37
anos. Em ambas as cidades, pessoas sem comorbidades a partir desta idade
começaram a ser imunizadas nesta quarta-feira (7),
oito dias antes do previsto
no calendário oficial de
vacinação do governo do
estado – que prevê iniciar
nesta faixa dia 15.
AMERICANA
Em Americana, a Secretaria de Saúde recebeu,
nesta terça-feira (6) mais
um lote de vacinas contra o novo coronavírus, o
que vai permitir iniciar, a
partir de hoje a aplicação
em pessoas com 37 anos
ou mais. O lote recebido
contém 10.751 doses das
vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen – essa última
ministrada em dose única.
A prefeitura não especificou quantas doses de cada
foram recebidas.
Assim, pessoas sem comorbidades acima dos 37
anos já estão autorizadas
a agendar, desde ontem, a
data para o recimento da
primeira dose.
O agendamento deve ser
realizado pelo site www.
americana.sp.gov.br/saude/
agendamentovacina.
Além do público acima dos 37 anos, a cidade
prossegue vacinando portadores de comorbidades,
pessoas com deficiência permanente, pessoas

com Síndrome de Down
e transplantados em uso
de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais;
profissionais da Educação
com 18 anos ou mais, além
de gestantes e puérperas
com 18 anos ou mais, além
de pessoas com 33 anos
ou mais que poderão se
cadastrar para a “xepa da
vacina” – doses sobrantes.
Segundo o último balanço da prefeitura, Americana se aproxima das 150 mil
doses de vacinas já aplicadas (incluindo primeira
dose e dose de reforço).
Até esta terça-feira, o total
estava em 149.394 doses
aplicadas (112.757 primeiras doses).
NOVA ODESSA
Além de Americana,
a vizinha Nova Odessa
também antecipou para
esta quarta-feira o início
da vacinação contra a
Covid-19 para o público
a partir dos 37 anos, sem
comorbidades.
Segundo a Vigilância
Epidemiológica, um novo
lote de vacinas estava previsto para chegar na noite
desta terça-feira, possibilitando assim o início da
imunização de uma nova
faixa etária.
“A vacina que vai chegar
hoje (ontem) no começo
da noite é para a faixa etária de 37 a 39 anos. Então a
partir de amanhã (quarta-feira) cedo, no Ginásio do
Santa Rosa, iremos atender
a população geral com 37
anos ou mais”, explicou a
coordenadora do órgão,
Paula Mestriner.
A vacinação no Ginásio do Santa Rosa conti-

nua normalmente nesta
quarta, garantindo a continuidade do sistema de
atendimento também aos
moradores de 40 a 59 anos
(que compõem os três grupos etários anteriores da
campanha).
Diferente de Americana,
onde há necessidade de
agendamento prévio, em
Nova Odessa a vacinação
ocorre em um ponto fixo e
é dividida pelo mês de nascimento. Quem nasceu em
janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre
às segundas-feiras; quem
nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos
em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos
em novembro e dezembro,
às sextas-feiras.
Embora não haja necessidade de agendamento, a
equipe da Saúde reforça o
pedido para que todos que
serão vacinados façam o
pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.
sp.gov.br), do governo do
estado. Apesar de não ser
obrigatório, o pré-cadastro
agiliza o atendimento da
pessoa no ginásio, reduzindo o tempo de espera
de todos.
Todos os interessados
na vacina, independente
do grupo ou faixa etária,
devem levar RG e CPF (ou
CNH) e comprovante de
endereço recente em Nova
Odessa.
O ginásio fica na Rua
João Bassora, 500, com
portas abertas das 8h às
11h45 e das 13h às 15h45
(ou até acabarem as senhas correspondentes às
doses disponíveis no dia).

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

SANTA BÁRBARA| Cidade recebeu mais 9.690 doses de vacina nesta terça-feira

SBO inicia imunização na faixa de 38 anos
Em Santa Bárbara
d’Oeste, a campanha
de vacinação contra a
Covid-19 avança nesta
quarta-feira para a faixa
etária das pessoas de 38
e 39 anos – sem comorbidades. Segundo a prefeitura, nesta terça-feira
a cidade recebeu 9.690
doses da vacina contra,
de três laboratórios: Oxford/AstraZeneca, Pfizer
e Janssen (dose única).
Assim, será possível iniciar a imunização em
pessoas de 38 e 39 anos
(sem
comorbidades),
além do prosseguimen-

to da vacinação em outros grupos já inseridos
na campanha.
Em Santa Bárbara, a
vacinação ocorre das
9h às 17h, nos ginásios
municipais Djaniro Pedroso (Rua Prudente de
Moraes, 250, Centro), e
Mirzinho Daniel (Rua
Bororós, s/nº, Jardim
São Francisco), e na
Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das
Laranjeiras).
Não há necessidade
de agendamento. Basta
o interessado apresentar
o CPF e comprovante de

COVID-19

Americana divulga vacinados Sumaré amplia horário
e MP arquiva inquérito
de vacina às quintas
A Prefeitura de Americana publicou a lista com
o nome de todas as pessoas que já receberam
a vacina contra o novo
coronavírus (Covid-19).
A lei que obriga a divulgação foi promulgada no
dia 19 de março pelo presidente da câmara, Thiago Martins (PV).
A legislação, no entanto, não vinha sendo cumprida, o que motivou a
abertura de um inquérito pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de
São Paulo), com base em
uma denúncia feita pelo

vereador Gualter Amado
(Republicanos).
Como a lista foi publicada no site da prefeitura
há cerca de duas semanas, no dia 22 de junho,
antes mesmo do parecer
da Procuradoria-Geral de
Justiça, o promotor Sérgio Claro Buonamici decidiu pelo arquivamento
do inquérito civil.
A lei municipal, que
é de autoria de Gualter
Amado, estabelece a publicação do nome completo do vacinado, CPF
(com os seis primeiros
dígitos com um asteris-

co), data e local de vacinação, além do cargo e
função que a pessoa ocupa, no caso dos grupos
prioritários.
A relação deve ser
disponibilizada no site
oficial do município. A
atualização precisa ser
feita a cada 48 horas.
A Prefeitura de Americana foi questionada sobre o caso, mas informou
que não vai se pronunciar sobre o inquérito e
que a lista de vacinados
já está disponível e de
maneira pública.
| HEITOR CARVALHO

A Prefeitura de Sumaré
anunciou ontem a ampliação no horário de
vacinação contra a Covid-19 em um dos pontos
de imunização da cidade.
Sempre às quintas-feiras, já a partir de amanhã
(8) havendo disponibilidade de doses, o Clube
Recreativo
funcionará
até às 20h para a imunização (duas horas a mais
em relação ao horário
praticado hoje).
“Desta forma, oferecemos à população, principalmente àquelas pessoas que trabalham no

horário comercial, mais
opções para que façam
a imunização”, explicou
o secretário de Saúde de
Sumaré, Rafael Virginelli.
Conforme noticiou ontem o TODODIA, em Sumaré a campanhaentra
nesta quarta-feira (7) na
faixa etária a partir de 35
anos, sem comorbidades.
O calendário do governo
estadual prevê o início
desta faixa somente dia
15, mas a cidade conseguiu antecipar. Sumaré é a
primeira cidade da região
a começar a vacinar essa
faixa etária.
| DA REDAÇÃO

endereço em seu nome
num dos postos de vacinação. No entanto,
para agilizar o processo
de identificação e vacinação, é recomendado
o pré-cadastro no site
Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do governo
do estado.
Em caso de dúvidas
sobre a vacinação contra a Covid-19 em Santa
Bárbara, o telefone para
contato é 3455-1654,
com atendimento de segunda a sexta-feira, das
8h às 16h.

| DR

Americana tem
mais 11 óbitos
A Vigilância
Epidemiológica de
Americana confirmou
nesta terça-feira (6) o
registro de mais 11
mortes por Covid-19,
entre os dias 31 de maio
e 4 de julho. Foram sete
homens, de 44 a 84 anos,
e quatro mulheres, com
idades entre 40 e 72 anos.
A cidade também teve
confirmados 202 novos
casos da doença nesta
terça. Com isso, o quadro
da pandemia é o seguinte:
23.571 casos positivos,
sendo 54 internados; 708
em isolamento domiciliar,
22.083 recuperados
e 116 casos suspeitos
aguardando exames. A
cidade soma 725 óbitos.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

LEITINHO EM BRASÍLIA
Depois de receber na última sexta-feira em seu gabinete
na Prefeitura de Nova Odessa o novo deputado federal
Henrique do Paraíso (Republicanos), de Sumaré, ontem
foi a vez do prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD),
retribuir a visita. Leitinho postou nesta terça-feira em
suas redes sociais um vídeo, diretamente do gabinete de
Henrique do Paraíso em Brasília, no qual troca elogios
com o parlamentar e diz estar na Capital federal em
busca de recursos e parcerias para Nova Odessa. O deputado federal, que é vice-prefeito licenciado de Súmaré,
colocou seu mandato à disposição de Leitinho e afirmou
que buscará parcerias para a cidade.

VACINA NA POPULAÇÃO DE RUA
Representantes da Prefeitura de Americana se reuniram, na
tarde desta terça-feira (6), na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, para discutir o planejamento da
vacinação contra a Covid-19 da população em situação de rua.
Participaram representantes da SASDH, Guarda Municipal,
Secretaria de Saúde, Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e Abrigo Vinde à Luz. “O objetivo é fazer a programação da vacinação contra o coronavírus nos próximos dias,
procurando atingir o maior número possível da população
de rua”, disse a secretária da SASDH, Juliani Hellen Munhoz
Fernandes, sem, contudo, apontar nenhuma data concreta
ainda. “Nossas equipes técnicas estão alinhando o processo,
tendo em vista todas as dificuldades envolvidas em se tratando
de alcançar o máximo de indivíduos nessas condições”, disse o
secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

TESTE DE COVID EM DOMICÍLIO
Por falar em vacinação, o presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na Casa uma
indicação em que pede à Secretaria de Saúde a implantação do
sistema de testagem de Covid-19 em domicílio. No documento,
o parlamentar relata que em recente visita a Chapecó (SC) para
estudar medidas adotadas para o combate à Covid-19, uma
das ações que chamou a atenção foi o sistema de testagem
domiciliar.

TESTE DE COVID EM DOMICÍLIO (2)
Thiago Martins explica que Chapecó possui duas vans com médicos e enfermeiros que, após uma triagem prévia em atendimento
por telefone, se deslocam às residências das pessoas com sintomas e fazem a testagem rápida. Caso o resultado seja positivo,
são providenciados testes nos familiares, isolando os positivados
e iniciando o tratamento de forma imediata. “Acredito que esse
sistema possa contribuir muito no enfrentamento da pandemia
em nossa cidade. Este método garante uma intervenção mais
rápida, com diagnóstico precoce, isolando a pessoa com síndrome gripal, que pode ser um indicativo de Covid-19, reduzindo sua
exposição a outras pessoas no caso de deslocamento até uma
unidade básica de saúde ou hospital”, destaca Martins.

VACINA
O presidente da Câmara
de Sumaré, Willian Souza
(PT), solicitou à prefeitura
que priorize o uso da vacina
da Janssen (de dose única)
em autistas e pessoas
com Síndrome de Down.
O pedido foi feito nesta
terça-feira (6), por meio de
ofício enviado ao secretário
de Saúde, Rafael Virginelli.

VACINA (2)
O presidente da Câmara
também solicita que
sejam priorizados com
a vacina da Janssen os
cidadãos em situação de
vulnerabilidade social,
como pessoas em situação de rua, e moradores de
comunidades terapêuticas
e demais grupos de vulnerabilidade.
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INDÚSTRIA

Empresário barbarense
será presidente do Ciesp
Rafael Cervone vai comandar Centro das Indústrias de SP a partir de janeiro
Ayrton Vignola/Fiesp

HEITOR CARVALHO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O industrial barbarense
Rafael Cervone foi eleito
novo presidente do Ciesp
(Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo) com
cerca de 62% dos votos,
segundo mapa eleitoral
divulgado após a eleição. O
mandato começará em 1º
de janeiro de 2022 e vai até
31 de dezembro de 2025.
Apoiado pelo atual presidente, Paulo Skaf, Cervone venceu o candidato de
oposição, José Ricardo Roriz Coelho.
A nova diretoria do Ciesp
é composta também pelos
empresários Josué Gomes
da Silva, 1º vice-presidente, Vandemir Francesconi
Junior, 2º vice-presidente,
e Luiz Alberto Soares Souza, 3º vice-presidente.
Para Cervone, é preciso
pensar em uma indústria
unida, forte e integrada,
entre Fiesp e Ciesp. “Novas indústrias aparecem,
novos empregos, novos tipos de indústria. Estamos
no auge da manufatura
avançada e da indústria
4.0 e uma das discussões
é quais serão as vocações
da capital e das distritais”,
avaliou, ao destacar a importância da indústria do
interior.
Nascido em Santa Bárbara e formado na Faculdade de Engenharia
Industrial (FEI), em São
Bernardo do Campo, o
empresário tem 38 anos

Vacinação contra
gripe é prorrogada
Seguindo orientação
do Centro de Vigilância
Epidemiológica do
Estado, a Secretaria de
Saúde de Nova Odessa
anunciou a prorrogação
da campanha de
vacinação contra a gripe
(Influenza) a partir
da próxima segundafeira (12) para toda a
população acima dos
seis meses, enquanto
durarem os estoques de
vacinas. A vacina segue
disponível nas UBSs
(Unidades Básicas de
Saúde) da cidade, de
segunda a sexta-feira, das
8h às 15h. A medida segue
orientação do Ministério
da Saúde. Iniciada em
12 de abril, a campanha
estava prevista para
terminar nesta quintafeira (8) no estado.

VITÓRIA NO CIESP | Rafael Cervone (esq.) e Paulo Skaf, atual presidente da Fiesp

de experiência na indústria têxtil como proprietário, acionista e diretor de
empresas.
Para Paulo Skaf, o expressivo percentual dos
votos obtidos demonstra
o apoio que a chapa liderada por Cervone obteve. “O
empresário industrial está
unido, preocupado com
os seus negócios, com a
geração de emprego, suas
responsabilidades e investimentos”, afirmou.
A Fiesp (Federação das
Indústrias do Estado de
São Paulo) também elegeu o presidente nesta
segunda-feira.
A chapa única de Josué
Gomes da Silva recebeu
97% dos votos.
Apesar de Fiesp e Ciesp,
tradicionalmente, contarem com um mesmo pre-

sidente, por conta da alta
demanda ligada à pandemia, optou-se por propor
dois nomes diferentes. Os
respectivos
presidentes
eleitos da Fiesp e da Ciesp
também serão 1° vice-presidente da outra entidade.
INDÚSTRIA
DA REGIÃO
Ao TODODIA, Cervone afirmou que o Ciesp
pode ser de grande ajuda
para representar e articular as indústrias da região
de Campinas, justamente por conta de a entidade já ter uma essência de
regionalização.
“O Ciesp é quem conversa com prefeito, vereadores, secretários de desenvolvimento econômico,
etc.. Muitas vezes uma cidade quer atrair empresas,

mas entra em conflito e
até concorre com municípios vizinhos. A visão
mais macro do Ciesp pode
ajudar em informações de
inteligência para que cada
cidade atraia uma empresa
com o seu perfil”, afirmou.
Cervone também abordou como será a relação
com o governo federal durante a sua gestão, dada a
bom relacionamento que
Paulo Skaf mantém com
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido).
“O importante é que
nossas entidades são apartidárias. Nós sempre temos aproximação com todos os governos, seja Lula,
Dilma, Temer ou Bolsonaro, temos uma tendência
de conversar com todos,
seja para criticar ou para
elogiar”, concluiu.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Americana faz contrato de R$
964 mil para limpeza de escolas
A Prefeitura de Americana homologou nesta
segunda-feira (5) uma licitação que prevê um investimento de quase R$
1 milhão em serviços de
limpeza de 11 unidades
públicas de ensino na cidade por um período de
12 meses.
A vencedora da licitação foi a empresa Rm
Servicos Especializados.
O valor global foi de R$
964.312,01.
O edital prevê a prestação de serviços de limpeza de prédios, mobiliários
e equipamentos escolares, “visando à obtenção
de adequadas condições
de salubridade e higiene”.

Serão
contempladas
com os serviços o CAIC
(Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) Prof. Sylvino
Chinelatto, no Jardim da
Paz, e os CIEPs (Centros
Integrados de Educação
Pública) Prof. Anísio S.
Teixeira, no São Jerônimo, Profª. Maria N.
Mascellani, no Jaguari,
Profª Oniva de M. Brizola, no Zanaga, Octávio
C. Borghi, na Cidade Jardim, Profª. Philomena
M.M. Rossetti, no São
Vito, e Prof. Milton Santos, na Praia Azul.
As EMEFs (Escola Municipal do Ensino Fundamental) Darcy Ribeiro,

no Jardim da Paz, Prof.
Florestan Fernandes, no
Morada do Sol, Paulo
Freire, no Parque Novo
Mundo, e Prof. Jonas C.
de A. Filho, na Vila Margarida, também fazem
parte do contrato.
A reportagem questionou a Secretaria de
Educação de Americana
sobre a necessidade do
serviço, dado que a prefeitura já possui equipe
de servidores da Secretaria de Serviços Urbanos, o que contempla os
serviços previstos na licitação. No entanto, não
houve resposta até a conclusão da reportagem.
| HEITOR CARVALHO

CIDADES
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COVID-19

Americana passa a
exigir termo de quem
recusa marca de vacina

Arquivo/TodoDia Imagem

Medida tenta coibir moradores que querem “escolher”
o imunizante, segundo a Vigilância Epidemiológica
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

Desde a última quinta-feira (1º), a Vigilância Epidemiológica da Prefeitura
de Americana passou a
adotar medidas para coibir moradores que querem
“escolher” a marca da vacina contra a Covid-19 que
irão receber.
De acordo com a prefeitura, no caso de o munícipe recusar a vacina da
marca oferecida, terá de
assinar um “termo de responsabilidade”, assumindo a desistência da aplicação da imunização.
Segundo a Secretaria

de Saúde, a medida não é
“punitiva” e, após a recusa,
a pessoa não será colocada
no fim da fila, como ocorre em outras prefeituras.
Nesse caso, a pessoa não
terá uma nova previsão de
quando será imunizado e
“passa a aguardar momento oportuno referente à sua
faixa etária e grupo populacional ao qual pertence,
o que também não garante
a ele a disponibilidade futura do imunizante preferido”, explicou a Secretaria
de Saúde em nota.
A pasta afirma que casos como esses ocorrem
com certa frequência, mas
não divulgou nenhum ba-

lanço oficial.
Todas as vacinas utilizadas no Brasil possuem
eficácia e são aprovadas
previamente pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
A reportagem questionou as demais prefeituras
da região, em Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa,
sobre medidas mais rígidas
para quem quer escolher a
marca da vacina contra a
Covid-19, conforme foi feito por Americana.
Em nota, a administração municipal de Santa
Bárbara disse que “não
trabalha com termo de

VACINAÇÃO | Americana exige termo de responsabilidade a quem recusar marca

recusa”.
“Caso o cidadão não
queira se vacinar, ele é
orientado que poderá tomar a vacina em outro
momento, caso exista doses disponíveis para o seu
público-alvo, porém sem
possibilidade de escolha
do tipo do imunizante a
ser aplicado”, concluiu o
comunicado.
A Secretaria de Saúde
de Sumaré informou que
não houve registro de casos de escolha ou recusa
da vacina. “Ao chegar ao
local onde acontece a imunização (são sete endereços

descentralizados para vacinação de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h), o
morador já tem a informação de quais vacinas estão
sendo oferecidas. Caso desista, a pessoa acaba nem
chegando ao atendimento”, afirmou a pasta.
A Prefeitura de Nova
Odessa afirmou que a Secretaria de Saúde da cidade “ainda não decidiu
nada neste sentido”. Na
Câmara, no entanto, o vereador Levi Tosta (DEM),
o Levi da Farmácia, protocolou um requerimento
pedindo à prefeitura que

adote ação semelhante ao
que foi feito em outras cidades, que estão deixando
no fim da fila aqueles que
tentam “escolher” a marca
do imunizante.
“Está sendo amplamente divulgado que todas as vacinas são eficazes
e não há o menor sentindo em querer escolher vacina. Todos devem tomar
os imunizantes de acordo
com a disponibilidade de
cada região”, afirmou o vereador.
A prefeitura de Hortolândia não respondeu ao
contato da reportagem.

CIDADE EM FOCO
Fotos: Prefeitura de Americana / Divulgação

Concurso de fotografia define
vencedores em Americana
A Prefeitura de Americana divulgou nesta terça-feira (6) o resultado
do concurso “Fotografe
Americana - Seu olhar em
1 Click”, promovido nas
últimas semanas para valorizar fotografias que melhor representam, ou que
fazem uma releitura sobre
a cidade. Entre as 25 imagens selecionadas por um
júri especial e submetidas
à votação popular por meio
das redes sociais da prefeitura, a foto feita por Daniel
Feliciano Junior obteve o

primeiro lugar, com maior
índice de aprovação (1.105
“curtidas”).
O segundo colocado foi
Ronny dos Reis, com 1.086
reações positivas, e o terceiro foi Marco William Romero, com 370 reações.
A foto escolhida em primeiro lugar vai estampar
30 mil ingressos do Parque Ecológico de Americana, além de um ponto
de ônibus.
A captação das fotografias incluiu câmeras
fotográficas, celulares ou

outros, de profissionais ou
entusiastas de fotografia.
As 25 fotografias finalistas (que podem ser vistas
nas redes sociais da prefeitura) serão impressas em
tamanho A2 para exposições relacionadas ao concurso, para serem afixadas
nos prédios públicos e serão utilizadas ainda para
divulgações no site oficial
da prefeitura e em suas redes sociais, além das redes
sociais da Secretaria de Cultura e Turismo.
| DA REDAÇÃO

CAMPEÃ | Fotografia de Daniel Feliciano Junior ficou em primeiro lugar no voto popular

VENCEDORES
A votação popular do
concurso “Fotografe
Americana” elegeu as
fotos vencedoras, entre as
25 selecionadas pelo júri
técnico. As três fotos com
mais “curtidas/reações”
nas redes sociais foram:
1º colocado:
Daniel Feliciano Junior
(1.105 curtidas/reações)
2º colocado:
Ronny dos Reis
(1.086 curtidas/reações)
3º colocado:
Marco William Romero
(370 curtidas/reações)

SEGUNDO LUGAR | Fotografia de Rony dos Reis

Fonte: Prefeitura de Americana

TERCEIRO LUGAR | Fotografia em preto e branco de Marco William Romero
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

CPI ouve servidora e vê
novos indícios de falhas
em compra da Covaxin

Marcos Oliveira / Agência Senado

Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato sob suspeita,
admitiu que o processo ficou 1 mês sem fiscalização
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Os senadores que integram a CPI da Covid enxergaram novos indícios
de falhas na compra da
vacina indiana Covaxin
pelo governo Jair Bolsonaro depois da servidora
do Ministério da Saúde
que atua como fiscal do
contrato, Regina Célia
Silva Oliveira, admitir em
depoimento que o processo ficou sem fiscalização por cerca de um mês.
A servidora também
afirmou que não viu nada
“atípico” no processo da
Covaxin e que não cabia
a ela corrigir falhas no
chamado invoice, a fatura para o pagamento
pelas doses. Regina Célia
prestou depoimento à
comissão nesta terça-feira (6). Ela foi convocada
para explicar por que deu
prosseguimento ao processo de compra da Covaxin, intermediado pela
brasileira Precisa Medicamentos, mesmo após indícios de irregularidades.
A vacina é produzida

pelo laboratório indiano
Bharat Biotech. O contrato foi suspenso apenas
no dia 29 de junho. A suspeita sobre a compra de
vacinas veio à tona em
torno da negociação da
Covaxin, após divulgação
de depoimento sigiloso
do servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo
Miranda ao Ministério
Público Federal, que relatou pressão “atípica” para
liberar a importação da
vacina indiana.
A partir do caso Covaxin, as investigações
chegaram a outro caso de
suspeitas de irregularidades, envolvendo a empresa Davati Medical Supply.
A reportagem localizou
Luiz Paulo Dominguetti
Pereira, que se apresentou como vendedor da
empresa.
Em entrevista à Folha
de S.Paulo ele disse que o
então diretor de Logística
do Ministério da Saúde,
Roberto Ferreira Dias,
pediu propina de US$ 1
por dose para fechar contrato. As acusações foram
repetidas em depoimento

à CPI da Covid. Dias foi
exonerado.
Em sua fala à CPI, Regina Célia afirmou que sua
nomeação para o cargo
de fiscal do contrato da
Covaxin saiu apenas no
dia 22 de março deste ano.
Ou seja, deu-se quase um
mês após a assinatura, no
dia 25 de fevereiro.
Além disso, a nomeação aconteceu após o
descumprimento de duas
etapas de entrega de vacinas. E também se deu
dois dias após o deputado
Luis Miranda (DEM-DF)
ter alertado Bolsonaro de
irregularidades no processo, segundo informou
o parlamentar à CPI.
NOMEAÇÃO
Em outro momento do
depoimento, a servidora
recuou e disse que a portaria com sua indicação
foi publicada no Diário
Oficial no dia 22, mas já
estava assinada desde o
dia 8. Portanto, estaria
antes incumbida da função. Senadores rebateram
essa versão, alegando que
uma medida da adminis-

COVID-19

FALA | A servidora Regina Célia presta depoimento à CPI ao lado do senador Omar Aziz

tração ganha efeitos práticos apenas quando publicada oficialmente.
“O contrato foi assinado em fevereiro. Portanto
ficou um mês sem fiscal.
Teve um mês sem fiscal
esse contrato”, disse o
vice-presidente da CPI,
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
Esse vácuo temporal
também foi explorado
pelo relator da comissão,
Renan Calheiros (MDB-AL). “Foi designada para
fiscalizar o contrato depois do descumprimento”, disse. “As doses tinham que estar no Brasil
no dia 17 de março. Ela
foi nomeada fiscal no dia
22 de março. Como é que,
depois de descumprido
o contrato, ela autoriza?”,
indagou Simone Tebet
(MDB-MS).
Os senadores também

questionaram o fato de
Regina Célia ter dito que
emitiu relatório no dia
23 de junho apontando
o descumprimento total
do contrato. A servidora
afirmou que submeteu
o documento para a Secretaria de Vigilância em
Saúde para que avaliassem a pertinência da continuidade da contratação.
Os membros da CPI
afirmam que a data do relatório se deu de maneira
extremamente tardia, beneficiando a empresa.
“E você não cumpriu
em 17 de março. Depois,
27 de março: não cumpriu. Aí, quando é que a
servidora encaminha um
relatório dizendo que eles
não estavam cumprindo?”, questionou retoricamente o presidente da
comissão, Omar Aziz (PSD-AM) “O seu relatório

foi feito em junho, depois
do escândalo, depois da
comissão parlamentar de
inquérito [apontar irregularidades]”, disse Renan.
A servidora justificou
a demora para concluir
o relatório alegando que
estava em férias anteriormente. A CPI acredita que
Regina Célia seja uma
pessoa ligada ao líder do
governo na Câmara, deputado Ricardo Barros
(PP-PR). A servidora, no
entanto, negou ter sido
beneficiada por indicação
política e mesmo conhecer Barros. Posteriormente, no entanto, a servidora
de carreira reconheceu
que foi comissionada por
duas vezes quando Barros
era ministro da Saúde. A
servidora também negou
que tenha sofrido qualquer tipo de pressão para
a compra da Covaxin.

PANDEMIA

Com mais 1.787 vítimas, Brasil tem a Câmara aprova quebra temporária de
menor média de casos desde fevereiro patentes de vacinas contra a Covid-19
O Brasil atingiu, nesta
terça-feira (6), a menor
média móvel de casos de
Covid desde 23 de fevereiro deste ano. O dado
agora é de 48.954 casos
por dia, comparado a
48.469 no dia 23.
O país registrou 1.787
mortes por Covid e 62.730
casos da doença, nesta
terça. Com isso, desde
o início da pandemia, o
Brasil soma 527.016 óbitos e 18.854.806 pessoas
infectadas pela Covid.
A média móvel de mortes, por sua vez, chegou a
1.557, queda de 19% em
relação aos dados de 14
dias atrás. O dado completou sete dias na casa
de 1.500 óbitos por dia. A
média é um instrumento estatístico que busca
amenizar grandes varia-

ções nos dados, como
costumam ocorrer em
finais de semana e feriados. A média é calculada
pela soma do número de
mortes dos últimos sete
dias e a divisão do resultado por sete.
Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre
veículos de comunicação
para reunir e divulgar os
números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são
coletadas pelo consórcio
de veículos de imprensa
diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
O estado do Amazonas,
que vinha apresentando dados baixos recentemente, não registrou
mortes por Covid nesta

terça. O estado teve uma
explosão de óbitos por
Covid no início deste
ano, chegando inclusive
a passar por uma crise de
abastecimento de oxigênio hospitalar.

VACINAÇÃO
Os dados da vacinação
contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados
no Distrito Federal e nos
25 estados.
O
Brasil
registrou
1.417.160 doses de vacinas contra Covid-19, nesta terça. De acordo com
dados das secretarias estaduais de Saúde, foram
987.279 primeira doses e
212.148 segundas. Também entram nessa conta
217.733 doses únicas da
Janssen.
| FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (6) projeto de lei
que permite a quebra
temporária de patente
de vacinas contra a Covid-19, de medicamentos e também de testes
de diagnóstico.
O texto, de autoria do
senador Paulo Paim (PT-RS), foi aprovado em votação simbólica. Como
houve mudanças de mérito, volta ao Senado. O
projeto permite a quebra
temporária dos monopólios causados pelas
patentes. Na Câmara, o
projeto foi relatado pelo
deputado Aécio Neves
(PSDB-MG).
De acordo com a proposta, em casos de emergência nacional ou inter-

nacional declarados em
lei ou ato do Executivo
ou de reconhecimento
de estado de calamidade pública nacional pelo
Congresso Nacional, o
governo deve publicar,
em até 30 dias, uma lista
de patentes ou pedidos
de patentes necessários
para enfrentar a situação. Se as empresas detentoras desses registros
não repassarem sua tecnologia, o texto prevê a
licença compulsória de
maneira tácita, ou seja, a
quebra das patentes.
EXCEÇÕES
As exceções são opções
que forem objetos de
acordos de transferência
da tecnologia de produção ou de licenciamento

voluntário capazes de
assegurar o atendimento
da demanda interna.
O deputado também
estipulou que a licença
compulsória de patentes
das tecnologias úteis no
enfrentamento de emergência em saúde pública poderá ser concedida
por lei, se não houver
ato de ofício. A vigência
é limitada ao período em
que durar a declaração
de emergência.
Entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades
da sociedade e do setor
produtivo deverão ser
consultados na elaboração da lista de opções
que poderão ser objeto
de licença compulsória.
| FOLHAPRESS
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Bolsonaro confirma Mendonça para o STF
Presidente disse em reunião que ministro da AGU será indicado para a vaga aberta com saída de Marco Aurélio
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em reunião ministerial que pretender indicar
o ministro André Mendonça, da AGU (Advocacia-Geral da União), para
a vaga no STF (Supremo
Tribunal Federal) que será
aberta com a aposentadoria do ministro Marco
Aurélio, que completa a
idade limite de 75 anos.
O mandatário realizou
na manhã desta terça-feira (6) uma reunião
ministerial no Palácio
da Alvorada. O encontro
não estava na agenda. De
acordo com relatos feitos
à reportagem, Bolsonaro disse que deve indicar
Mendonça para a corte.
Em reunião fechada
com o presidente do Supremo, Luiz Fux, em 8 de
junho, o chefe do Executivo já tinha avisado ao chefe da corte que escolheria
Mendonça. O encontro
ocorreu fora da agenda e
também serviu para Fux
solicitar a Bolsonaro que
oficializasse a escolha
após a aposentadoria de

Marco Aurélio para evitar
o constrangimento de indicar um nome enquanto
o atual titular da vaga ainda está em atividade no
tribunal.
EVANGÉLICO
Antes disso, o presidente já havia anunciado que o escolhido seria
um evangélico - as igrejas
neopentecostais apoiam o
governo e têm cobrado a
designação para o STF.
“Fiz um compromisso
há quatro anos com os
evangélicos do Brasil. Nós
indicaremos um evangélico para que o Senado
aceite o seu nome e encaminhe para o Supremo Tribunal Federal um
irmão nosso em Cristo”,
afirmou Bolsonaro em 18
de junho, em ato pelos
110 anos da Assembleia
de Deus no Brasil.
Mendonça é pastor licenciado da Igreja Presbiteriana Esperança. Apesar
da vontade de Bolsonaro,
Mendonça não tem boa
relação com o Congresso
e teve a imagem desgastada dentro do STF devido
à abertura de inquéritos
para investigar críticos do

CENTRÃO É CONTRA
O bloco de partidos do
chamado centrão, porém, trabalha contra sua
indicação. Bolsonaro está
cada dia mais refém desse
grupo, que comanda tanto a Câmara quanto o Senado, e o aval do centrão
pode ser decisivo para a
escolha.
Em sua primeira nomeação para o Supremo,
por exemplo, antes de
anunciar seu escolhido,
Bolsonaro ouviu parlamentares dos partidos que
se consideram de centro e
integram a base aliada do
Palácio do Planalto.
Foi indicado Kassio Nunes Marques, magistrado
com relação próxima a

MAIS CARO

Após combustíveis, agora Petrobras
anuncia aumento do gás natural
Um dia após anunciar
reajustes nos preços da
gasolina, do diesel e do
gás de cozinha, a Petrobras informou o mercado
que elevará, em agosto, o
preço do gás natural em
7%. Com o novo aumento, o produto acumula
alta de 50% em 2021.
O gás natural é vendido pelas distribuidoras
de gás encanado e é importante insumo para indústrias. Nas residências,
é usado tanto para cozinhar quanto para aquecer água para banho.
Em nota, a Petrobras
disse que “a variação decorre da aplicação das
fórmulas
negociadas
nos contratos de fornecimento, que vinculam o
preço à cotação do petróleo e à taxa de câmbio”
nos meses de abril, maio
e junho. “Durante esse
período, o petróleo teve
alta de 13%, seguindo
a tendência de alta das
commodities globais; e
o real teve valorização de
cerca de 4% em relação
ao dólar”, afirmou a empresa. Os reajustes nos

Arquivo / TodoDia Imagem

PETROBRAS | Gás natural já subiu 50% neste ano

preços são trimestrais e
os repasses ao consumidor dependem da legislação de cada estado.
No último reajuste,
em maio, o preço do gás
natural vendido pela Petrobras subiu 39%, gerando reações negativas
no mercado e até no governo – o presidente Jair
Bolsonaro, por exemplo,
classificou o percentual
como “inadmissível”.
A alta de abril levou a
reajustes de até 40% nas
tarifas das distribuidoras
que abastecem o estado

Divulgação / Agência Brasil

presidente e pela atuação
na discussão sobre realização de missas e cultos
durante a pandemia da
Covid-19.
O nome de Mendonça
é bem visto pela ala ideológica do governo e pela
base mais fiel a Bolsonaro
no Legislativo. Pastores
evangélicos próximos do
chefe do Executivo seguem em campanha pelo
nome do advogado-geral.

de São Paulo. Os maiores aumentos ocorreram
na área de concessão da
Naturgy, com elevação
de 39,9% para os consumidores de GNV (gás
natural veicular) e 39% a
39,7% para a indústria.
Na nota divulgada nesta terça (6), a Petrobras
destaca que “o preço final
do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço
de venda da companhia,
mas também pelas margens das distribuidoras”.
| FOLHAPRESS

VAGA | O atual ministro da AGU, André Mendonça, ao lado do presidente Jair Bolsonaro

políticos de MDB, PP e até
PT, legenda responsável
por sua indicação ao TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), corte que
integrava até então.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais líderes do centrão
e conterrâneo de Kassio,
foi apontado como um

R$ 7 BILHÕES

Poupança tem
melhor resultado
do ano em junho
Os depósitos em caderneta de poupança
superaram os saques
em R$ 7 bilhões em
junho, segundo dados
divulgados pelo BC
(Banco Central) nesta
terça-feira (6). O resultado da captação líquida - diferença entre
entradas e saídas - é o
maior do ano.
Nos três primeiros
meses de 2021, quando
ainda não haviam começado os pagamentos da nova rodada do
auxílio emergencial, os
números vieram negativos. A partir de abril,
a captação da caderneta voltou a ser positiva,
com R$ 3,8 bilhões.
Em maio, a entrada
líquida foi mais baixa, de R$ 72,6 milhões,
mas permaneceu positiva. Em junho, os brasileiros depositaram R$
296,3 bilhões e sacaram
R$ 289,2 bilhões. O saldo permaneceu superior a R$ 1 trilhão no
mês.
| FOLHAPRESS

dos fiadores da escolha.
Na sabatina antes de ser
aprovado para o Supremo,
o ministro afirmou ter ficado emocionado com o
discurso de Nogueira, que
é investigado no STF.
Mendonça tem trabalhado junto aos senadores para tentar diminuir
a resistência a seu nome

no Congresso.
Além do advogado-geral, outros nomes que
vinham sendo cotados
como possíveis escolhas
de Bolsonaro eram os de
Humberto Martins, presidente do STJ (Superior
Tribunal de Justiça), e Augusto Aras, atual procurador-geral da República.

AJUDA NA PANDEMIA

Governo confirma valor
das 3 parcelas do auxílio
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) autorizou, por decreto publicado nesta terça-feira
(6), o pagamento de mais
três parcelas do auxílio
emergencial 2021. O benefício, que acabaria em
julho, será pago também
em agosto, setembro e
outubro.
As novas parcelas terão o mesmo valor pago
atualmente. Segundo o
Ministério da Cidadania,
o benefício tem valor médio de R$ 250, exceção às
mulheres chefes de família monoparental (criam
os filhos sozinhas), que
recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal),
que recebem R$ 150.
O calendário de pagamento das três parcelas
extras será definido nas
próximas semanas. Para
quem recebe o Bolsa Família, nada muda. Os repasses continuam sendo
feitos de acordo com o
calendário habitual do
programa.
Vão receber as novas
parcelas os trabalhadores

que obedecem as regras
do programa. De acordo
com o ministro da Cidadania, João Roma, quase
40 milhões de beneficiários em todo o país receberão o auxílio. 
O benefício, destinado
somente a famílias com
renda de até meio salário mínimo por pessoa e
renda mensal total de até
três salários mínimos, só
é pago a quem já recebia
o auxílio emergencial em
dezembro de 2020 e teve o
cadastro reavaliado.
Quem recebe benefício
previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de
programa de transferência de renda federal, com
exceção do Bolsa Família
e do PIS/Pasep, não tem
direito ao auxílio.
Estão excluídos ainda
contribuintes que tiveram
rendimentos tributáveis
acima de R$ 28.559,70 em
2019, ou tinham, em 31 de
dezembro daquele ano, a
posse ou a propriedade de
bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total
superior a R$ 300 mi.
| FOLHAPRESS
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DESESTATIZAÇÃO

Plano do governo prevê a
venda de 100% dos Correios
Câmara deverá votar até agosto projeto que quebra monopólio da estatal
Divulgação

THIAGO RESENDE
FOLHAPRESS

O
plano
elaborado pelo Ministério da
Economia para a privatização dos Correios
prevê a venda de 100%
da estatal, informou o
secretário especial de
Desestatização, Desinvestimento e Mercados
da pasta, Diogo Mac
Cord. A Câmara deve votar até agosto o projeto
que quebra o monopólio dos Correios e abre a
empresa pública para o
capital privado. Depois,
a proposta ainda precisará passar pelo Senado.
Pelo calendário da
equipe econômica, é
possível publicar o edital de privatização dos
Correios até o fim do
ano e realizar a operação até março de 2022.
“O BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] entrevistou vários
players do setor e ficou
claro que não querem
o governo como uma
participação na empresa”, disse Mac Cord, ao
explicar a decisão de leiloar toda a estatal.
Segundo ele, o governo chegou a estudar diferentes formas de privatização, por exemplo,
segregar a empresa por
regiões ou até por tipo de
serviço. “Mas, se a gente fatiasse, isso poderia
comprometer a universalização [do serviço]”,
afirmou o secretário.

GIRO

Cofundador do Facebook ultrapassa
Lemann como maior bilionário brasileiro
Eduardo Saverin, cofundador do Facebook,
ultrapassou Jorge Paulo Lemann nesta segunda
(5), alcançando o posto de maior bilionário
brasileiro. Segundo ranking da Forbes, Saverin,
de 39 anos, tem uma fortuna de US$ 19,5 bilhões,
ante US$ 19,2 bilhões de Lemann. A fortuna
do confudador da Facebook vem em grande
parte de sua participação acionária na big tech.
Saverin fundou a rede social em 2004 com colegas
de Harvard, entre eles Mark Zuckerberg, hoje
presidente-executivo da companhia que engloba
Instagram e WhatsApp. Em 2016 ele lançou o
fundo de investimentos B Capital ao lado de
Raj Ganguly. Segundo informações da Forbes, a
empresa já levantou US$ 766 milhões até agora e
investe em empresas de tecnologia.
Divulgação

DATA DEFINIDA | Calendário prevê privatização dos Correios até março de 2022

A privatização dos
Correios é criticada pela
oposição ao presidente
Jair Bolsonaro e contestada em manifestações
de rua contrárias ao governo, que se intensificaram nos últimos meses.
Líderes da Câmara
temem que a venda da
estatal irá deixar regiões
do país sem o serviço,
pois não haveria interesse da iniciativa privada
em algumas áreas.
Mac Cord, porém, disse que isso é uma “lenda
urbana”, já que os Correios deixaram de operar em várias cidades; a
empresa não tem capacidade de investimento
e, mesmo nos grandes
centros urbanos, não

prestam serviço em alguns bairros, como favelas.
O secretário afirmou
que, se concluída a privatização, a Anatel (
Agência Nacional de
Telecomunicações) será
responsável pela regulação dos serviços postais.
“Ela receberia essa tarefa e iria garantir a universalização”, concluiu.
“O papel do governo
é na regulação, o que é
muito mais eficiente do
que na prestação direta”,
afirmou Mac Cord.
A equipe econômica
ainda não tem uma estimativa clara de quanto pode ser arrecadado
na venda dos Correios,
pois o valor da operação
dependerá inclusive do

formato final do projeto
a ser votado pelo Congresso.
PAUTA
Nesta terça-feira (6),
o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
disse que a proposta que
quebra o monopólio dos
Correios está na pauta do plenário da Casa,
mas a votação só deve
ocorrer “entre a segunda quinzena de julho e a
primeira de agosto”.
O relator do projeto,
deputado federal Gil
Cutrim (Republicanos-MA), ainda precisa finalizar o parecer, que
sequer foi discutido com
o Ministério da Economia e com líderes partidários da Câmara.

ORIGEM BRASILEIRA

Assassinato de jovem gera revolta na Espanha
O assassinato de Samuel Muñiz, jovem gay
de origem brasileira que
morreu após ser espancado na rua, gerou uma
forte onda de protestos
contra a homofobia na
Espanha. Na segunda (5),
houve grandes atos em
Madri, Barcelona e Corunha, onde o crime ocorreu. Nesta terça (6), três
suspeitos foram presos.
Samuel, 24, estava próximo a uma boate na orla
de Corunha, cidade de
cerca de 250 mil habitantes na Galícia, na madrugada de sábado (3).
Naquele horário, muitos
jovens circulavam entre
bares e festas, aprovei-
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tando a reabertura de
atrações noturnas, após
a retirada de restrições
para conter a Covid-19.
Assistente de enfermagem, Samuel trabalhava
em uma residência de
idosos na entidade social
Padre Rubinos. Filho de
um brasileiro, Maxsoud
Luiz, e de uma espanhola, ele vivia na Espanha
desde bebê, segundo a
imprensa espanhola.
Na noite de sexta para
sábado, o jovem estava com algumas amigas
perto do Playa Club, um
bar e balada com vista
para o mar. Lina, amiga
de Samuel, contou ao jornal La Voz de Galicia que

Reprodução

MORTE | Samuel Muñiz

os dois estavam estavam
fazendo uma videochamada quando passou um
casal, e o homem, que
estaria bastante bêbado,

achou que estava sendo
filmado. “Pare de gravar
se não quer que te mate,
puto viado”, ameaçou o
agressor, segundo uma
testemunha. Samuel teria respondido: “viado
de quê?”. Em seguida, ele
deu um soco em Samuel
e o jogou ao chão.
O agressor se afastou
e depois voltou com um
grupo de dez pessoas.
Samuel tentou fugir, mas
foi perseguido, atingido por socos e chutes
e caiu no chão, a cerca
de 200 metros do local
onde começou o ataque.
O garoto tenta escapar
em várias ocasiões, mas
morreu.
| FOLHAPRESS

FORTUNA | Brasileiro Eduardo Saverin, do Facebook

Com tensão política no Brasil, dólar
sobe 2,4%, maior patamar desde maio
O mercado financeiro brasileiro segue
pressionado pelos riscos políticos envolvendo a
CPI da Covid e pelos riscos inflacionários, com
a crise hídrica e a alta nos combustíveis. Nesta
terça-feira (6), o cenário negativo levou o dólar a
subir 2,39%, a R$ 5,2090, maior patamar desde 31
de maio e maior alta diária desde 18 de setembro
de 2020 (2,77%). Na máxima do pregão, a moeda
foi a R$ 5,2130. O dólar turismo está a R$ 5,363.
Com a alta nesta sessão, a moeda americana
praticamente se recuperou da forte queda de
4,81% em junho, já acumulando alta de 4,77%
em julho. O Ibovespa caiu 1,43%, a 125.094,88
pontos, puxado por uma queda de cerca de
4% da Petrobras, que acompanhou o recuo de
aproximadamente 3% nos preços internacionais
do petróleo. Investidores estão receosos enquanto
aguardam notícias dos mercados do exterior.

Gestão Nunes lança pacote de isenções
para revitalizar centro de São Paulo
A gestão Ricardo Nunes (MDB) enviou à Câmara
Municipal um projeto com uma série de
incentivos fiscais voltados a revitalizar o centro
de São Paulo. Uma das principais apostas da
gestão, o projeto batizado como Requalifica
Centro dá isenções em IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), ITBI (Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis) e ISS (Imposto Sobre Serviços)
para atividades voltadas a requalificar a região,
hoje com muitos prédios abandonados e em
situação precária. O plano ainda deverá passar
por discussão na Câmara, onde deve sofrer
modificações e, se aprovado, voltar para sanção
do prefeito, o que ainda não tem data.

09

Quarta, 7 de Julho de 2021

ESPORTES

/jor n altododia

NA VILA BELMIRO

Com gol contra, Peixe
vence o Athletico-PR

Santos ganhou por 2 a 1 na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro
Ivan Storti/Santos FC

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Com direito a gol contra de José Ivaldo, o Santos venceu o Athletico-PR
por 2 a 1 na noite desta
terça-feira(6), na Vila
Belmiro, pela 10ª rodada
do Campeonato Brasileiro. Marcos Guilherme
marcou pelos donos da
casa, enquanto Fernando Canesin descontou. O
técnico Fernando Diniz
não esteve na beira do
gramado, pois cumpriu
suspensão, sendo assim
Eduardo Zuma comandou a equipe. O CAP esteve melhor no primeiro
tempo, mas o Alvinegro
se recuperou, dominou
a partida, agrediu mais e
conseguiu o resultado.
Com a vitória, o Santos vai a sexto colocado
na tabela do Brasileirão,
com 15 pontos, enquanto o Athletico-PR segue
em segundo, com 19. O
próximo compromisso
do Peixe será no sábado,
em clássico contra o Palmeiras, às 16h30, fora de
casa. Já o CAP enfrentará
o Bragatino, no mesmo
dia, às 17h, na Arena da
Baixada. Ambos os times
pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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

PG
21
19
19
16
15
15
14
13
13
13
12
12
11
10
9
6
5
4
4
2

Hoje (07/07)
18h – Bahia x Juventude
18h – Bragantino x Cuiabá
18h – Fortaleza x América
19h – Palmeiras x Grêmio

O policial militar Leandro Prates, campeão
dos 1.500m nos Jogos Pan-Americanos de
Guadalajara, em 2011, foi encontrado morto
nesta terça-feira (6) em uma ribanceira nas
proximidades do quilômetro 75 da Rodovia
Fernão Dias, em Mairiporã (SP). A Polícia
Militar disse que “tudo indica” que ele tenha
colidido a moto e caído no precipício. Ele estava
desaparecido desde segunda-feira (5). Prates, que
era policial desde 2008, trabalhava na Escola de
Educação Física da Polícia Militar em São Paulo,
e viajava todo dia desde sua casa em Atibaia, no
interior do Estado.

PRATES | Ex-atleta sofreu acidente de motocicleta

Delegação do Brasil terá 253
atletas paralímpicos em Tóquio
EM ALTA | Com a vitória, o Santos passou para a sexta colocação do campeonato

Em alta no Santos, o
reforço Marcos Guilherme voltou a ser decisivo
e marcou seu terceiro gol
no Brasileirão. Já Gabriel
Pirani, mais focado, também foi destaque positivo pelo trabalho que deu
para a defesa adversária.
Em lance de desatenção, o zagueiro José Ivaldo foi tirar a bola de Ga-

J
9
9
9
9
9
10
9
8
9
9
7
9
9
9
9
9
9
7
9
7

V
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
4
3
2
2
2
1
0
0
0
0

GP
19
17
16
11
14
11
17
7
11
8
9
7
7
10
9
4
5
4
8
4

• 10ª RODADA
Ontem (06/07)
19h30 - Santos 2 x 1 Athletico-PR

PM campeão do Pan em 2011
é achado morto em rodovia

Divulgação/CBAt

19h – Atlético-MG x Flamengo
19h15 –Atlético-GO x Sport
21h30 – Internacional x São Paulo
21h30 – Fluminense x Ceará
Amanhã (08/07)
21h – Chapecoense x Corinthians

briel Pirani e enfiou para
dentro. Gol contra do defensor, que selou a vitória
do Peixe.
O Atheltico-PR teve início melhor que os donos
da casa. Se aproveitaram
da marcação frágil para
ter boas três chances de
abrir o placar, mas todas
desperdiçadas. O Peixe,
em contrapartida, teve

dificuldade para furar a
defesa e, consequentemente, criou menos.
A partida equilibrou
quando o time de Eduardo Zuma passou a arriscar de longe. Gabriel
Pirani, aliás, por muito
pouco não marcou bonito gol de fora da área,
mas Santos se esticou inteiro para buscar.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou
nesta terça-feira (6) a delegação que representará o
Brasil na Paralimpíada de Tóquio (Japão), que será
disputada entre 24 de agosto e 5 de setembro. A
equipe reúne 253 integrantes, incluindo atletas sem
deficiência, como guias, calheiros (bocha), goleiros
(futebol de 5, para deficientes visuais) e timoneiro
(remo). É a segunda maior do país na história do
evento, superada apenas pela de 2016, no Rio de
Janeiro (286), e a maior no exterior. Os nomes
foram apresentados em live realizada pelo CPB
no Facebook e no canal da entidade no YouTube.
Antes da divulgação, foi prestada uma homenagem
a Dirceu José Pinto, bicampeão paralímpico da
bocha, que faleceu em abril de 2020.
Ale Cabral/CPB

JOGOU EM CASA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GIRO POR AI

SG
9
8
6
13
5
1
4
0
1
-1
3
-4
0
-4
-2
-4
-6
-4
-9
-6

Ponte vai mal em
noite sem gols na B
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Ponte Preta empatou
em uma noite sem gols
na Série B nesta terça-feira (6). Jogando no Estádio
Moisés Lucarelli, a Macaca
ficou no 0 a 0 contra o Avaí,
o mesmo placar de Cruzeiro e Coritiba.
Os times de Campinas e
de Florianópolis (SC) fizeram um jogo equilibrado,
mas de pouca criatividade
e eficiência. Cada equipe
teve 12 finalizações contra
o gol do adversário. Porém,
a Ponte acertou o endereço
da meta de Gledson apenas duas vezes.
O Avaí foi ainda pior. A
bola foi em direção ao gol
de Ygor Vinhas somente
uma. A Macaca teve dois
jogadores com cartão

amarelo, André e Camilo.
O Avaí, três – Jonathan, Copete e Edilson.
Com o empate, a Ponte
saiu temporariamente do
Z4. Com 8 pontos, a equipe
subiu para a 16ª colocação.
Porém, pode ser ultrapassada pelos times que estão
na zona de rebaixamento.
O Remo jogará contra o
Vila Nova pela 10ª rodada
da Série nesta quinta-feira
(8). O Londrina receberá o
Guarani na sexta-feira (9).
A rodada será fechada
no sábado (10), quando o
Brasil de Pelotas enfrentará o Operário e o Vitória pegará o Confiança. A
Ponte Preta voltará a jogar
na próxima segunda-feira
(12), quando vai a Recife
(PE) para jogar contra o
Náutico, atual líder da Série B, com 21 pontos.

ATLETAS | Delegação é a segunda maior do país

Gabriel Jesus é punido pela
Conmebol e está fora da final
A Conmebol anunciou nesta terça-feira (6) que
Gabriel Jesus foi suspenso por duas partidas por
causa da expulsão diante do Chile, pelas quartas
de final da Copa América. Assim, ele é desfalque
da seleção brasileira para a final da competição.
Em comunicado no seu site, a entidade anunciou
que o jogador pegou dois jogos de suspensão pelo
chute na cara de Mena que lhe rendeu um cartão
vermelho imediato no início do 2º tempo. Além
da suspensão por dois jogos, a Conmebol ainda
aplicou uma multa de US$ 5 mil como forma de
punição. Ainda de acordo com o comunicado, não
cabe recurso para essa decisão.

ESPORTES
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Miranda é desfalque no Tricolor
Zagueiro se machucou no primeiro tempo da partida contra o Bragantino e não recuperou para pegar o Internacional
Rubens Chiri/saopaulofc.net

NO DM| Sem Miranda (foto) na zaga, São Paulo poderá contar com a volta de Arboleda

NO ALLIANZ PARQUE

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O São Paulo terá que
esperar mais um pouco
para voltar a ter seus três
zagueiros titulares juntos.
Ainda se recuperando de
uma mialgia na panturrilha esquerda, Miranda será desfalque para o
jogo contra o Inter, nesta
quarta-feira (7), às 21h30,
no Beira-Rio, pela décima
rodada do Campeonato
Brasileiro.
O zagueiro se machucou no primeiro tempo
da partida contra o Red
Bull Bragantino, no domingo (4). Ele foi substituído no intervalo por
Diego Costa. Para enfrentar os gaúchos, no entanto, o provável escalado
deverá ser Bruno Alves.
Apesar do desfalque de
Miranda, o São Paulo con-

tará com a volta de outro
zagueiro titular. Arboleda
voltou aos treinos após a
disputa da Copa América
e está à disposição de Hernán Crespo para o duelo
contra o Inter.
A última vez que os
titulares Arboleda, Miranda e Léo estiveram
juntos em campo foi na
segunda partida da final
do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras,
em 23 de maio.
Desde então, Miranda
perdeu cinco rodadas por
causa de um estiramento
na coxa esquerda, Léo foi
cortado do jogo contra
o Ceará por um desconforto muscular e Arboleda foi para a seleção do
Equador.
Além de Miranda, o São
Paulo ainda conta com
outros quatro jogadores
no departamento médico:

o volante William (trauma
no joelho direito), o meia
Gabriel Sara (pancada no
pé esquerdo) e o atacante
Luciano (estiramento no
músculo posterior da coxa
esquerda).
O Inter também tem
problemas para definir
sua escalaçao. O zagueiro
Cuesta e o volante Edenilson estão suspensos por
acúmulo de cartões amarelos, enquanto o lateral
Moisés está contundido.
Na defesa, o Inter contará com a estreia de Bruno
Méndez, contratado do
Corinthians. No meio-campo, a dúvida está entre Johnny e Nonato.
Em compensação, o técnico Diego Aguirre conta
com o retorno do atacante
Caio Vidal, que estava suspenso, e do meia Patrick,
que havia sido preservado
contra o Corinthians.

VOLANTE

Com possível volta de Dudu, Desempenho do Timão cai
Palmeiras pega o Grêmio
quando Cantillo é vigiado
O Palmeiras pode ter a
reestreia de um ídolo, nesta quarta-feira (7), às 19h,
no Allianz Parque, contra
o Grêmio, pela décima
rodada do Campeonato
Brasileiro. Dudu foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) do site da
CBF e está à disposição do
técnico Abel Ferreira.
A participação do atacante no confronto, no
entanto, ainda é incerta.
Ele, que voltou ao clube após empréstimo ao
Al-Duhail, vem fazendo
treinos específicos para
retomar a melhor condi-

ção física. Com isso, Dudu
deve começar a partida
entre os reservas e talvez
ganhe uma oportunidade
no segundo tempo.
Abel não deve mexer na
estrutura do time que vem
tendo sucesso nas últimas
rodadas. O Palmeiras vem
de três vitórias consecutivas, obtidas sobre Sport,
Internacional e Bahia.
Com 19 pontos, o Alviverde começou a rodada na
terceira colocação, apenas
dois pontos atrás do RB
Bragantino.
Para encarar o Grêmio,
duas novidades são prati-

camente certas. O zagueiro
Gustavo Gómez e o lateral
esquerdo Viña voltaram de
suas seleções após terem
disputado a Copa América. Eles ainda estão em
observação por causa da
condição física e só terão
suas escalações liberadas
momentos antes do jogo.
Os desfalques confirmados são o goleiro Weverton, servindo a seleção
brasileira na final da Copa
América, e o lateral Marcos Rocha, suspenso por
acúmulo de cartões amarelos. Jailson segue no gol.
| FOLHAPRESS

A chegada de Victor
Cantillo ao Corinthians,
no início de 2020, representava uma tentativa
de romper com um modelo de jogo vitorioso,
mas que apresentava
sinais de desgaste. Pedido por Tiago Nunes
para ditar o ritmo no
meio-campo alvinegro,
o colombiano tinha uma
característica diferente
dos volantes que passaram pelo Timão na última década – imposição
física e forte presença na
área rival.

O jeito muitas vezes
desengonçado esconde
uma virtude poucas vezes vista no futebol dos
dias de hoje: um volante que busca o jogo com
os zagueiros e faz a ligação, com bolas longas e
nas costas dos laterais
rivais, para que os atacantes estejam sempre
no mano a mano com os
marcadores.
O que se tem visto no
Campeonato Brasileiro
até aqui é que, quando os rivais pressionam
Cantillo, o desempenho

do Corinthians cai. Contra Palmeiras, Bahia e
Sport, atuando mais livre em campo, o camisa
24 articulou o meio de
campo do Timão.
No Dérbi, por exemplo, Cantillo tocou 86
vezes na bola, sofreu
quatro faltas, perdeu
quatro vezes e tentou
14 lançamentos, com 12
acertos, segundo a plataforma SofaScore. Na
ocasião, o Corinthians
finalizou nove vezes,
sendo quatro no gol.
| FOLHAPRESS

TORNEIO

Hortolândia é campeã em ginástica rítmica
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A equipe de ginástica
rítmica do projeto Escolinhas Esportivas da
Prefeitura de Hortolândia, mais uma vez, foi
campeã do 13º Torneio
Junino da modalidade,
disputado de maneira
online. A competição,
promovida pela companhia Gymny Dance, contou com participantes
de todo o Brasil. Além de
ficar com a medalha de
ouro, as hortolandenses
também obtiveram con-

quistas individuais nas
etapas da competição.
O objetivo das disputas
online é que as atletas
retornem prontas para
as disputas presenciais
com a volta das atividades esportivas na cidade.
“Os movimentos são
desenvolvidos
e
há
o
acompanhamento
da treinadora Izabele
Scheffer. Desde o início
da pandemia, diversas
competições virtuais já
foram disputadas pelas
ginastas de Hortolândia”, explica Fabiana
Souza, representante da

organização de mães das
ginastas.
A modalidade de ginástica rítmica foi implantada nas Escolinhas
Esportivas da Prefeitura

em 2005. Antes da pandemia,
aproximadamente 200 alunas, na
faixa etária entre 4 e 18
anos, participavam dos
treinamentos.

Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

COLOCAÇÕES FINAIS
JUVENIL INTERMEDIÁRIO
Aparelho Maças
Alice Novaes ( 1° Lugar)
Isabelle Silva (4° lugar)
Thaísa Pereira 5° lugar)
Mariana Camin (6° lugar)
Júlia Figueiredo (9° lugar)
Marina Mass (12° lugar)
Sophia Rossi (13° lugar)

INFANTIL INTERMEDIÁRIO
Aparelho Bola
Júlia Sena (1° lugar)
Sofia Borges (2° lugar)
INFANTIL INICIAÇÃO
Lays Batista (1° lugar)
Julia Maia (3° Lugar)

EQUIPE | Torneio de ginástica rítmica foi disputado online

ESPORTES
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EMOÇÃO

Itália ganha nos
pênaltis e está na
final da Eurocopa

Divulgação/FIGC

Após passar pela Espanha e chegar à primeira decisão
desde 2012, Azzurra aguarda definição do adversário
FOLHAPRESS
AMERICANA

A Itália venceu a Espanha nesta terça-feira (6)
em Wembley por 4 a 2 nos
pênaltis e está na final da
Eurocopa. Essa é a segunda eliminação dos espanhóis imposta pelos italianos, que chegam à sua
primeira final de campeonato desde 2012, quando
foram derrotados por 4 a 0
pela Espanha.
O primeiro tempo foi
morno, com maior domínio da Espanha na posse
de bola, enquanto a Itália
tentava subir ao ataque
pelo lado esquerdo, com
boas arrancadas de Emerson Palmieri e Chiesa. O
brasileiro naturalizado até

acertou o travessão em um
chute perigoso de canhota.
O panorama do jogo
mudou na segunda etapa.
Os italianos explodiram na
construção de jogadas e o
gol saiu em uma boa trama
que começou com o goleiro Donnarumma. Num
lance de instinto, feito em
16 segundos, a bola sobrou
para Chiesa no ataque. O
atacante olhou para a trave
defendida por Unai Simón
e bateu de direita, no ângulo, abrindo o placar.
A Espanha conseguiu
o empate aos 34 min do
segundo tempo, numa
triangulação entre Olmo e
Morata. Os jogadores confundiram cinco italianos
com a velocidade dos passes. Morata recebeu dentro

FESTA| Após vencer a Espanha, Itália aguarda a Inglaterra ou Dinamarca na final

Inglaterra tenta superar barreira
Desde que Gareth
Southgate chegou ao
comando da Inglaterra,
a seleção disputou duas
semifinais. Em ambas,
contra Croácia (Copa do
Mundo) e Holanda (Liga
das Nações), foi eliminada na prorrogação. Ao
entrar em campo contra
a Dinamarca nesta quarta-feira (7), às 16h, no
estádio de Wembley, em
jogo com transmissão do

PSG

AUSTRÁLIA

Covid: MotoGP e
F1 são cancelados
O Grande Prêmio de
Fórmula 1 e uma rodada
da MotoGP na Austrália
foram cancelados pelo
segundo ano seguido
nesta terça-feira (6) por
causa dos controles de
fronteira em vigor para
manter o novo coronavírus fora do país.
A edição de 2020 da
corrida de F1 foi cancelada na última hora devido à disseminação da
pandemia, e a rodada de
Melbourne deste ano foi
transferida da tradicional
abertura da temporada
para 21 de novembro.
Mas as fronteiras da
Austrália ainda estão fechadas, na prática, e as
exigências de 14 dias de
quarentena para recém-chegados devem permanecer em vigor ao menos
até o final do ano.
“Estamos
profundamente
decepcionados
que, pelo segundo ano
consecutivo, tanto os
torcedores de MotoGP
quanto os de Fórmula 1
não poderão ver os melhores pilotos de motos
e carros competirem nos
circuitos maravilhosos

da grande área, de frente
para Donnarumma, e finalizou deslocando o goleiro.
Na prorrogação, os times
sofreram com o cansaço.
Enquanto os italianos se
fecharam na maior parte, os espanhóis tocaram
mais a bola e tentaram
construir bons lances pelo
meio de campo, como é a
característica do time.
Locatelli (defesa de Unai
Simón) perdeu para a Itália. Belotti, Bonucci, Bernardeschi e Jorginho converteram. Os espanhóis
Olmo (para fora) e Morata
(defesa de Donnarumma)
desperdiçaram, enquanto
Gerard Moreno e Thiago
Alcântara balançaram a
rede. 4 a 2 no placar e classificação italiana.

de Phillip Island e Albert
Park”, disse o presidente
da Corporação de Grandes Prêmios Australiana,
Paul Little.
“Entendemos o desafio
que a Austrália enfrenta com as restrições de
viagens
internacionais
atuais e a importância das
vacinações...
trabalharemos incansavelmente
para realizar este eventos
emblemáticos em 2022.”
O executivo-chefe da
F1, Stefano Domenicali,
expressou sua decepção,
mas disse ter confiança
de que o calendário de 23
provas poderá ser mantido nesta temporada.”Temos uma série de opções
diante de nós para substituir o lugar deixado vago
pelo Grande Prêmio da
Austrália”, disse.
Os organizadores da
MotoGP adiantaram o
GP da Malásia em uma
semana para ocupar o
lugar da corrida australiana em 24 de outubro e
acrescentaram mais uma
rodada portuguesa, o GP
do Algarve, no dia 7 de
novembro.
| FOLHAPRESS

SporTV, o time tentará
deixar para trás esse histórico recente e também
um mais longo: nunca
superou a barreira das semifinais na Eurocopa.
Os
dinamarqueses,
claro, prometem não ser
adversários fáceis. Depois da parada cardíaca
de Eriksen ainda na primeira rodada, a equipe
conseguiu se classificar
com uma vitória sobre

a Rússia no último jogo
da fase de grupos e embalou uma sequência de
vitórias. País de Gales, em
goleada por 4 a 0 nas oitavas, e República Tcheca, derrotada por 2 a 1
nas quartas, ficaram pelo
caminho. A Inglaterra
tem números melhores
na competição. Em cinco
jogos, fez oito gols e não
tomou nehum.
| FOLHAPRESS

GUARANI

Mbappé fica, mas
Person retorna aos
quer o Real Madrid treinos após 252 dias
Kylian Mbappé já tem
claro que pretende passar parte da carreira no
Real Madrid. E o dilema
do atacante é sobre como
conduzir o desfecho de
sua passagem pelo Paris
Saint-Germain,
trabalhando até com a possibilidade de fazer a última
temporada pelo clube
francês em 2021/2022, e
se transferir gratuitamente após isso.
A decisão de ficar no
PSG, ao menos, por
mais uma temporada
foi tomada sem rebeldia
mesmo diante da recusa
do clube francês em o
vender para o Real Madrid imediatamente. Seu
contrato tem validade
até julho de 2022, mas o
temor atual do atacante
é de que uma renovação
a longo prazo o impeça
de transferir-se para o
clube merengue quando
quiser.
No mercado do futebol, o PSG tem fama de
segurar seus jogadores
com contratos longos e
volumosos pagamentos
salariais. A proposta de
renovação para Mbappé
é de contrato no mínimo

até 2025, algo que não
agrada o francês.
Mbappé ainda luta
para costurar um acordo em que tenha garantias de flexibilidade em
caso de propostas que o
agradem. Seu sonho de
infância é de ser jogador
do Real Madrid, colocando como algo secundário a opção por atuar
em um clube gigante do
futebol inglês.
No entorno de Mbappé, o discurso de satisfação em ficar no PSG até a
Copa do Mundo de 2022
é utilizado. No entanto, o
problema é que a renovação por somente mais
um ano de contrato está
fora de cogitação nos
bastidores do clube francês - a Copa do Mundo
será realizada em dezembro de 2022.
Mbappé quer deixar o
PSG de forma pacífica.
Por isso, a possibilidade
de sair gratuitamente ao
fim do vínculo era desconsiderada, mas passou
a ser trabalhada como
provável pela falta de flexibilidade do clube francês em negociar com o
Real Madrid. | FOLHAPRESS

Divulgação/Guarani

VOLTA | Person treina após cirurgia no joelho esquerdo
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Após 252 dias longe
dos campos, o volante
Eduardo Person voltou
aos treinamentos nesta
terça-feira (6). O atleta
foi liberado pelo Departamento Médico após
reabilitação de uma operação no joelho esquerdo. O jogador diz que
ao longo de oito meses
viveu um misto de sentimentos. Primeiro veio
a tristeza pela grave lesão, depois a apreensão
por causa da cirurgia e,
então, a paciência para
superar cada uma das

etapas de recuperação.
A lesão ocorreu em
25 de outubro do ano
passado, na vitória por
2 a 1 sobre o Avaí, no Estádio Brinco de Ouro, e
fez que o jogador tivesse que passar por uma
cirurgia para reconstrução dos ligamentos cruzados e anterolateral do
joelho esquerdo, e sutura do menisco medial
esquerdo.
Person vive agora expectativa de estar em
breve à disposição do
técnico Daniel Paulista para a sequência da
Série B do Campeonato
Brasileiro.
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MEMÓRIA

Restaurado, vagão
que viraria sucata
retorna aos trilhos

Divulgação

Renascimento do carro ocorreu com a recuperação de
detalhes históricos, como as maçanetas cromadas
FOLHAPRESS
CAMPINAS

Depois de chegar a entrar na fila para ser desmanchado, um carro de
passageiros que foi doado
pela Vale à ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) voltou aos
trilhos domingo (4) em
Campinas.
Ele não é um vagão antigo como outros já recuperados – foi produzido em
1965, mas é emblemático
para a entidade por ser o
primeiro do acervo a ter
pertencido à Estrada de
Ferro Vitória-Minas.
Fabricado pela Companhia Industrial Santa
Matilde em Três Rios (RJ),
o carro de passageiros foi
utilizado em toda a sua
existência exclusivamente na ferrovia que liga
Belo Horizonte a Cariacica (ES).

“Ele estava parado desde
meados dos anos 2000 e
logo que chegou para nós
começamos a reformar,
mas paramos por conta de
outras demandas. Reiniciamos em 2020, mas veio
a pandemia a paramos de
novo. Conseguimos reiniciar mais uma vez, agora
com apoio da Vale, que
aprovou um projeto que
apresentamos de restauração”, disse Hélio Gazetta
Filho, diretor administrativo da ABPF, antes da viagem inaugural do carro.
Representando o antigo Trem Rio Doce, o carro
de passageiros foi usado
numa viagem com outros
dois vagões, um que pertenceu à Estrada de Ferro
Sorocabana e outro que
foi usado no passado pela
Companhia Paulista de
Estradas de Ferro.
Sim, a viagem de domingo foi feita com so-

mente três carros de passageiros. O movimento
por conta da pandemia
está muito abaixo da média, o que tem feito com
que a ABPF lance campanhas oferecendo desconto de 50% nos bilhetes
aos adultos que doarem
um quilo de alimento
não perecível para tentar
atrair mais passageiros.
Antes da pandemia, viagens com mais de uma
dezena de vagões eram
comuns.
O renascimento do carro ocorreu com a recuperação de detalhes históricos, como as maçanetas
cromadas e o mapa das
estações ferroviárias em
que o trem fazia paradas
no passado.
Após partir de Belo Horizonte, ele passava por
locais como Barão de Cocais, João Monlevade, Pedra Corrida, Governador

VOLTA | Carro é o primeiro do acervo a ter pertencido à Estrada de Ferro Vitória-Minas
Divulgação

FÊNIX | Estrutura chegou a ser liberada para desmonte

Valadares e Resplendor,
entre outros.
Para que fosse possível voltar aos trilhos em
Campinas, a ABPF contou com uma dose de
sorte também. Em 2010,
Gazetta Filho foi conhecer a oficina da Vale no
Espírito Santo depois de
ter embarcado em Belo

Horizonte e percorrido o
trecho de 664 km da Vitória-Minas.
No local, encontrou o
carro agora reformado e
outros dois, que estavam
em péssimas condições.
“Estavam podres mesmo,
mas perguntaram se a
gente tinha interesse. Dissemos que sim, fizemos a

documentação e saíram
os três carros de lá”, disse.
O carro que foi reinaugurado agora seguiu pelos trilhos até Paulínia e
foi colocado numa carreta para chegar às oficinas
da ABPF, na estação Carlos Gomes, em Campinas.
Já os outros dois carros
foram levados pela Vale
até a capital mineira, de
onde seguiram para Lavras e completaram o
percurso em caminhões.
O trem entre Espírito
Santo e Minas Gerais percorre a rota diariamente,
numa viagem que dura
13 horas e passa por margens do rio Doce, trechos
de mata atlântica no Espírito Santo e montanhas
em Minas.

‘GÂNGSTERES’

Spike Lee ataca Bolsonaro e Trump em Cannes
BRUNO GHETTI
FOLHAPRESS

O cineasta americano
Spike Lee, que preside o
júri da 74ª edição do Festival de Cannes, chamou
o presidente brasileiro de
“gângster” durante a abertura da cerimônia, ocorrida ontem (6).
“O mundo está sendo
comandado por gângsteres. Há o Agente Laranja
[o ex-presidente americano, Donald Trump], o
Cara do Brasil [Jair Bolsonaro] e [o presidente
russo Vladimir] Putin. São
bandidos e vão fazer o
que desejarem. Não têm
moral ou escrúpulos, precisamos falar alto sobre
gente assim”, bradou.
Depois de um ano de
hiato por conta da pandemia, o Festival de Cannes
voltou ao calendário cinematográfico a todo vapor,
antes mesmo da primeira
sessão de cinema. Na entrevista coletiva dos jurados aos jornalistas, o presidente do júri, o cineasta
americano Spike Lee, já

74e Festival de Cannes/Divulgação

disparou sua famosa metralhadora verbal em tom
politizado,
vociferando
contra os líderes mundiais
conservadores citados.
O júri neste ano veio
bastante diverso, com
cinco mulheres e quatro
homens, incluindo membros de origem africana,

Não têm moral ou
escrúpulos, precisamos
falar alto sobre gente
assim
SPIKE LEE

A Netflix, em
protesto contra as
regras, boicota o
Festival desde 2019
asiática e latino-americana. O diretor pernambucano Kleber Mendonça
Filho, vencedor do Prêmio do Júri em 2019, por
“Bacurau” (codirigido por
Juliano Dornelles), é um
dos participantes - no ano
passado, ele também havia sido um dos jurados
no Festival de Berlim, outro dos maiores eventos
do cinema mundial.
Lee, que é o primeiro
negro a presidir o corpo

cineasta

BRADO | Presidente do júri disparou sua famosa metralhadora verbal

de jurados, já esteve na
Croisette por três vezes
na disputa pela Palma de
Ouro. Saiu com o Grande
Prêmio do Júri em 2018,
por “Infiltrado na Klan”,
mas o cineasta ainda hoje
é lembrado por muitos
como injustiçado pelo
festival, quando seu explosivo “Faça a Coisa Certa” foi esnobado pelo júri
presidido por Wim Wenders, em 1989.
“Muita gente disse que
o filme daria início a uma

série de motins raciais
pelos EUA”, disse Lee, em
referência ao conteúdo
de seu longa, sobre uma
rebelião em um bairro negro em Nova York.
“Escrevi o filme em 1988.
Mas aí você vê o irmão
Eric Garner e o rei George
Floyd mortos [ambos homens negros assassinados por policiais brancos,
em 2014 e 2020], lembro
do [personagem de ‘Faça
a Coisa Certa’ também
assassinado] Radio Rah-

eem. Você espera que 30
malditos anos depois a
população negra não seja
mais caçada como animais”.
O presidente do júri
também comentou uma
das grandes polêmicas
envolvendo o Festival de
Cannes: a resistência do
evento em apresentar
na mostra competitiva
obras produzidas apenas
para o streaming — o regulamento exige que só
longas que também terão

exibição em salas de cinema francesas possam disputar a Palma de Ouro. A
Netflix, em protesto, boicota o evento desde 2019.
Além de Lee e Mendonça Filho, integram o júri a
cineasta franco-senegalesa Mati Diop, a atriz americana Maggie Gyllenhaal,
a diretora austríaca Jessica Hausner, a atriz francesa Mélanie Laurent, o
ator francês Tahar Rahim
e o ator sul-coreano Song
Kang-ho.
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BETO SKUBS

Roteirista da região
vai integrar a equipe
de ‘Grey’s Anatomy’
Com milhões de fãs, produção dos EUA chega a sua
18ª temporada perto da marca de 400 episódios
Kiley Donovan/Divulgação

DA REDAÇÃO		
PIRACICABA

O roteirista de Piracicaba Beto Skubs foi contratado para a equipe de
roteiristas da 18ª temporada da série norte-americana de sucesso mundial “Grey´s Anatomy”.
Skubs já trabalha na
“sala de roteiro” da série, espaço – atualmente
virtual – onde atuam os
roteiristas, a showrunner (espécie de diretora-geral), os assistentes e
os consultores médicos,
com o objetivo de definirem questões importantes.
“A ´sala de roteiro’ é
onde nascem e são desenvolvidas e detalhadas
as histórias, como os arcos de temporada para
os personagens. A partir
daí, vamos dividindo em
pedaços menores, definindo especificamente
arcos de alguns episódios, e depois trabalhamos focados em cada
episódio”, explica Beto.
Até a 17ª temporada a
produção teve 380 episódios produzidos desde 2005, o que a coloca
como a série médica
com a maior quantidade

TV Tudo
Desempenho

Comandado por Mariana Godoy e Sergio Aguiar, o
“Fala Brasil” consolidou, em
São Paulo, a vice-liderança
no mês de junho, com média
recorde.
Marcou 4,2 pontos, igualando o resultado alcançado
em abril de 2020 – o maior
do programa desde então,
ou seja, em 14 meses. Houve
ainda uma alta de 13,5% no
comparativo com o resultado do mês anterior, cuja
média foi de 3,7 pontos.

Nova apresentadora

Mariana Bispo está assumindo a apresentação do “Zapping” na Record News.
Um programa que fala dos bastidores da TV e dos artistas, que antes foi comandado por Vera Viel.
Instagram

Faltou isso

SKUBS | Diversidade do elenco é ressaltada por ele

de episódios produzidos
na história. Recebeu 5
Emmys, considerado o
Oscar da TV norte-americana. Ao todo, foram 41
indicações ao prêmio.
“É uma série com milhões de fãs no mundo
todo. É uma grande honra e também uma grande
responsabilidade ajudar
a dar rumo a essa história tão querida pelas
pessoas”, afirma o roteirista brasileiro.
Umas das produções
de maior audiência no
mundo, “Grey´s Anatomy” retrata o dia a dia
e as dificuldades pessoais e profissionais dos
cirurgiões do hospital

Grey Sloan. No elenco
principal estão Ellen
Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, Jr.,
Kevin McKidd, Caterina
Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary,
Kim Raver, Jake Borelli,
Chris Carmack, Richard
Flood e Anthony Hill.
Skubs nasceu em São
Paulo e mudou-se com
a família para Piracicaba
aos 11 anos, onde viveu
a maior parte da vida. O
profissional, que mora
e trabalha em Los Angeles (EUA) desde 2012,
ressalta a diversidade
presente tanto no elenco
como na equipe de roteiristas da série.

O “Show do Esporte”,
domingo, na Band, prestou
uma homenagem muito bonita ao Luciano do Valle, na
data do aniversário do seu
nascimento.
Só se esqueceram de convidar o Datena, que além
de amigo, trabalhou muitos
anos com ele.

Não é por nada

Tite, treinador da seleção
brasileira, é sempre alguém
muito elegante e educado,
mesmo em situações as
mais adversas.
Só precisava diminuir um
pouco o número de cusparadas na beira do gramado. O
tempo todo a câmera pega
uma. Só perde para aquele
outro da Alemanha, que tira
meleca do nariz.

Que mal pergunte

No embalo do assunto,
alguém sabe explicar o que
se passa com o Amarelinho
do SBT?
Ou é o frio ou algum outro
problema, que pode ser até
mais grave. O tempo todo
ele aparece tremendo. Meio
aflitivo aquilo.

Bonde da história

Evidente que os compromissos de grade devem ser
respeitados, mas para o SBT
os resultados de segunda-feira seriam muito melhores se, logo após o jogo do
Brasil, emendasse com a
exibição do “Arena”.
Só que não. Entre um e
outro, teve “Chiquititas” e o
“Programa do Ratinho”. Aí
já viu.

Pega pega

A Globo solicitou o registro
ou domínio da marca “Arquivo Confidencial” e aguarda
prazo de apresentação de
oposição.

Mariana Bispo

Uma clara iniciativa para evitar que Fausto Silva faça uso
do nome em sua próxima
jornada na Bandeirantes, a
partir de 2022.

Bate – Rebate
· A Globo conquistou
recorde de audiência e de
participação de “Salve-se
Quem Puder” no Rio de Janeiro com a exibição do capítulo de segunda-feira...
· ... A novela registrou 35
pontos de audiência e 50%
de participação com a cena
em que Luna (Juliana Paiva)
se revela para Helena (Flávia
Alessandra)...
· ... Em São Paulo, a novela marcou 28 pontos e 42%
de participação igualando o
recorde.
· Está ficando difícil sintonizar rádio AM em São
Paulo. São muitas as interferências...
· ... Toda a programação
da rádio Bandeirantes AM
é transmitida no FM 90,8
MHZ...
· ... Só que essa rádio é
de Itanhaém, com uma antena em São Bernardo do
Campo, mas que também
não resolve muito...
· ... Para se ter uma ideia,
até no bairro do Morumbi,
onde fica a sede da Band,
também existem dificuldades para sua sintonia.
· O diretor e roteirista Lucas Vasconcelos estreia no
“74th Festival de Cannes”,
seu sexto curta-metragem,

“Nada de bom acontece
depois dos 30”, com Pedro
Nercessian...
· ... O filme é uma reflexão político-social sobre um
mundo distópico em que
o Estado decide que todos
devem morrer ao atingirem
a idade de 30 anos.
· Gil do Vigor deve ter a
sua estreia no “Mais Você”
antecipada para esta quinta-feira. E com o quadro “Tá
Lascado”.
· O SBT soltou nota lamentando a morte de
Otávio Renan Neves, sócio
proprietário da TV Norte
Amazonas...
· ... Em tratamento da Covid, internado no hospital
Vila Nova Star, em São Paulo, ele veio a falecer nesta
terça-feira.

C´est fini
O Globoplay anunciou
ontem sua participação no
filme “Ainda Estou Aqui”,
dirigido por Walter Salles.
Baseado em fatos reais, o
longa é uma adaptação
do livro homônimo escrito
por Marcelo Rubens Paiva,
publicado em 2015. “Ainda
Estou Aqui” será o primeiro
filme de ficção de Walter
desde “Na Estrada” (2012)
e o primeiro a ser rodado no
Brasil desde “Linha de Passe” (2008). A protagonista
será Mariana Lima.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

CULTURA
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Cuide para manter a
lucidez, porque só ela
será capaz de iluminar o
caminho e prevenir que você não se
perca em ramificações aparentemente interessantes, mas que não
levariam a nada, a não ser perder
tempo. Melhor não.

LEÃO | 22/7 a 22/8
O alvoroço que as
pessoas fazem em torno
de eventos que, em si
mesmos, não têm tanta importância
assim, é diretamente proporcional à
preguiça que elas têm de se debruçar
sobre a realidade para a investigar
direito.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
As obrigações terão de
ser cumpridas, queira
você estar com boa ou má disposição
a respeito dessas. Com boa disposição, tudo passará rapidamente. Com
má disposição, tudo será pesado e
irritante. Você escolhe.

TOURO | 21/4 a 20/5
O medo é uma arma
utilizada indiscriminadamente pelas pessoas
que semeiam desinformação, e sua
alma será atingida com essa dinâmica
onde seja vulnerável e suscetível.
Procure respirar e tomar um tempo
antes de reagir.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Tudo precisa, tudo deve
ser questionado, porque
a desinformação virou
uma espécie de esporte preferido
de todas as pessoas aficionadas à
Internet. Busque informações em
fontes sabidamente respeitáveis.
Evite enganos.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Seus olhos enxergam
potencialidades que seria impossível aproveitar de imediato,
porque há inúmeras outras obrigações
que precisam ser cumpridas da melhor
maneira possível, e com urgência. Em
outro momento.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Antes de passar para
frente as informações
que surpreendem você,
por parecer que abrem portas novas
de entendimento, procure fazer uma
investigação imparcial, e um estudo
analítico de tudo. Nada é o que parece.

LIBRA | 23/9 a 22/10
É tão normal a aceitação
de que se nasce entre o
céu e a terra para sofrer,
que a busca de prazer anda se tornando tímida demais. Questione essa
normalidade, ela não precisa reger seu
tempo. Seja você o regente.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Seria infinitamente
melhor se houvesse
compreensão da parte
das pessoas com que você conversa,
mas ao mesmo tempo você também
precisa compreender que o cenário do
mundo anda muito distorcido, quase
incompreensível.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
As notícias são tão
contraditórias quanto
contrastantes são
também os sentimentos que afloram
de sua alma diante desse cenário. O
melhor a fazer é você se outorgar um
tempo longo para fazer suas reflexões.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Evite gastar seu tempo
com explicações tolas
sobre assuntos óbvios. A realidade
não é tão fantástica quanto as teorias
da conspiração apresentam, muito
do que acontece de errado é apenas
produto de incompetência.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Sempre haverá um
espaço e um tempo em
que sua alma encontrará
um mínimo de regozijo e conforto.
Às vezes, você terá de buscar mais
por isso, mas sempre encontrará.
Portanto, deixe o desânimo do lado de
fora. É assim.

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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