Vacinação contra
gripe é mantida
Campanha é prorrogada
a partir de segunda, para
todos acima de 6 meses

tododia.com.br | 3,00 8 Jul | 2021

QUINTA

03 Cidades
Cesar Greco / Palmeiras

Segue
o líder

Palmeiras vence
Grêmio por 2 a 0,
alcança sétima
vitória e assume
a dianteira do
Brasileirão P14

NO TOPO DA TABELA | Jogadores do Palmeiras celebram gol de Gabriel Menino na vitória sobre o Grêmio ontem, que levou time à liderança

SBO começa
a vacinar hoje
na faixa de 37
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre hoje a vacinação contra a Covid-19
para o público acima dos 37
anos, sem comorbidades.
Americana e Nova Odessa
iniciaram ontem.
03 Cidades

Variante delta
leva estado a
estudar 2ª dose
antecipada
07 Brasil + Mundo

SP autoriza comércio até 23h e setor
de bar e restaurante prevê retomada
Doria libera mais duas horas diárias no funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços e eleva
ocupação para 60%; flexibilização dá fôlego a um dos segmentos mais afetados pela crise, diz associação P5 e P6
Gabriela Biló / Folhapress

Ex-diretor é
preso na CPI
da Covid
Roberto Dias, peça
central no escândalo
das vacinas, é
detido sob acusação
de mentir em seu
depoimento

04 Cidades

HM terá mais
estoque
de oxigênio

08 Brasil + Mundo

O Hospital Municipal de
Americana Dr. Waldemar
Terbaldi deverá duplicar sua
oferta de oxigênio medicinal
aos pacientes, em virtude do
aumento na demanda, ocasionado pela pandemia de
Covid-19. O anúncio foi feito
ontem pela prefeitura.

COMUNICADO

Em decorrência do feriado desta sexta-feira, 9
de julho, o TODODIA não
terá edição impressa
no sábado (10). O jornal
circulará com edição impressa unificada no domingo (11).

Coden registra
prejuízo superior
a R$ 1 milhão em
Nova Odessa

CANA | Ex-diretor do ministério foi preso durante depoimento na CPI

03 Cidades
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Reforma ou arrumação tributária?

22°

mentos no Brasil.
A possibilidade de aumento na carga tributária
preocupa as empresas
que ainda se recuperam
da crise causada pela
pandemia. Estudos indicam que o imposto pago
por médias e grandes empresas deve crescer mais
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Predomínio
de sol
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+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,60%
R$ 5,240

Euro

+ 0,29%
R$ 6,177

Bovespa

+ 1,54%
127.018 pontos

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

08 - 26 - 30 - 31 - 38 - 48

Quina

ROGÉRIO ARAÚJO
EDUCADOR E CONSULTOR
FINANCEIRO

A proposta de reforma
tributária encaminhada
pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
à Câmara dos Deputados está no centro das
atenções do mercado
financeiro. Analistas e
investidores, inclusive
os pequenos, fazem as
contas e avaliam os impactos que as mudanças
podem provocar.
O governo sustenta que
a correção na tabela do
Imposto de Renda pode
reduzir impostos e corrigir uma distorção histórica que transformou o sistema tributário brasileiro
em um dos mais injustos
do mundo. Por outro lado,
especialistas, tributaristas e empresários têm um
ponto de vista diferente e
acreditam que a proposta
apresentada pelo governo
pode afastar os investi-

A possibilidade de
aumento na carga
tributária preocupa
as empresas
de 70% já que, pela proposta, a criação de nova
tributação sobre lucros e
dividendos recairia sobre
os sócios.
A proposta encaminhada ao Congresso
assemelha-se mais a
uma reestruturação de
algumas
tributações
do que propriamente a
uma reforma. Embora
estejam sendo propostas algumas simplificações, por outro lado há
um evidente aumento da carga tributária.
Pela proposta encaminhada, os ativos de renda fixa, como Tesouro

Direto e CDB, passam
a ter alíquota única de
15%. Hoje, esta alíquota
varia entre 15% e 22,5%,
dependendo do prazo de
aplicação.
Os
rendimentos
dos Fundos de Investimento
Imobiliário,
hoje isentos, passam
a ter alíquota de 15%.
Já as operações em bolsa
de valores passarão a ter
apuração trimestral e não
mais mensal. A alíquota
será de 15% para todos os
mercados. Hoje é de 15%
em mercados à vista, a termo, de opções e de futuro,
e de 20% no day trade.
A compensação de resultados negativos poderá ocorrer entre todas as
operações, inclusive day
trade e cotas de fundos negociadas em bolsa. Atualmente, essa compensação
é limitada entre operações de mesma alíquota.
Apesar das incertezas do
mercado, o governo vê
nesta reforma uma maneira de abrir caminhos
para simplificar e modernizar o sistema tributário.
A expectativa é de que as
propostas sejam aprovadas no Congresso ainda
este ano e que entrem em
vigor a partir de 2022.

Concurso 5.599 | 07/07/2021

14 - 25 - 49 - 73 - 77

IMAGEM DO DIA
Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Federal
Concurso 5.577 | 07/07/2021

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

Bilhete
85679
77152
82207
31997
72961

FRASE DO DIA

Prender alguém
não é uma
decisão fácil.
Mas não aceito
que a CPI vire
chacota

Afinal, o que é LGPD?

MÁRCIA NEGRISOLI
ADVOGADA EMPRESARIAL E
MESTRE EM DIREITO

De uns tempos para
cá, a sigla LGPD passou
a fazer parte do noticiário nacional. Mas, afinal,
do que se trata? A sigla é
utilizada para fazer referência à Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em agosto de 2018
pelo então presidente da
República, Michel Temer.
A lei teve um período de
dois anos de vacância e,
portanto,
encontra-se
vigente em nosso ordenamento jurídico. Ela regulamenta regras sobre
o uso de dados pessoais
pelas empresas, públicas
ou privadas, impondo
maior proteção e penalidade em caso de descumprimento.
Com a LGPD, o Brasil
entra no rol dos 120 países que possuem legislação específica para a
proteção de dados pessoais. Esses dados são todas as informações que
permitem
identificar,
direta ou indiretamente, um indivíduo, como
por exemplo: nome, RG,
CPF, gênero, data e local
de nascimento, telefone,
endereço,
localização
via GPS, retratos, prontuários médicos, cartão
bancário, endereço de
IP, entre outros. Os dados
sensíveis são aqueles que
exigem uma atenção ainda maior, como os dados
de crianças e adolescentes e também aqueles
que revelem origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, etc.
O objetivo da lei é
proteger a liberdade e a
privacidade de consumidores e cidadãos, garantindo mais segurança e
transparência no uso de

FALECIMENTOS

OMAR AZIZ

Presidente da CPI da Covid, ao
justificar ordem de prisão do exdiretor da Saúde Roberto Dias

Americana

Neuza Maria da Conceição

QUANDO O SOL SE VAI | O pôr do sol na capital federal ressalta as formas

distintas da bela Catedral de Brasília.
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informações
pessoais.
Um fator decisivo para
a criação da lei foi o aumento do número de
casos de vazamentos de
dados ocorridos nos últimos anos.
Todas as empresas
precisam se adaptar às
regras da LGPD, sejam
elas pequenas, médias
ou de grande porte. Uma
das principais mudanças é que a empresa precisa do consentimento
expresso dos clientes e
de outras pessoas físicas
para fazer uso das informações coletadas. Deve
ser elaborada uma política clara e transparente
de como e para quê as
informações serão usadas, sendo vedado o uso
dos dados para outras finalidades que não foram
consentidas.
Para se adequar, a empresa precisa de ajuda de
especialistas e investimento em segurança da
informação. O primeiro
passo é criar dentro da
empresa um comitê responsável por analisar os
atuais procedimentos internos quanto ao ciclo de
vida do dado, através de
um mapeamento bem
detalhado.
Outros passos importantes são: a governança
no tratamento dos dados
com a criação de regras
de boas práticas, alterações contratuais, termos
de consentimento, relatório de impacto etc.
Em caso de não adequação às novas determinações, as empresas
ficam sujeitas a penalizações. A lei prevê diversas
sanções, a depender da
gravidade e da proporcionalidade do descumprimento, tais como: advertência, com indicação
de prazo para adoção de
medidas corretivas; multa simples, de até 2% do
faturamento líquido da
pessoa jurídica, limitada,
no total, a R$ 50 milhões
por infração. As multas
devem começar a ser
aplicadas a partir de 1º de
agosto deste ano.

Jornal TODODIA
Fundado em 28 de outubro de 1996

Ano XXII - Nº 8.821

Presidente: Roberto Romi Zanaga
Editor-chefe: Wagner de Freitas
Chefe de reportagem: Wander Pessoa
Edimarcio Augusto Monteiro
Maria Cristina Luchiari Pisoni
Ricardo Alécio
Roberto Romi Zanaga

Faleceu ontem, aos 63 anos. Era casada com Manuel Alexandre
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SAÚDE

Vacinação contra gripe é prorrogada
A partir de segunda-feira, imunização contra Influenza é liberada a todas acima de seis meses de idade na região
DA REDAÇÃO
REGIÃO

A campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) na rede pública
de Saúde, que terminaria
nesta quinta-feira (8), foi
prorrogada e vai continuar a partir da próxima segunda-feira, desta
vez com uma ampliação
para o público em geral,
acima dos seis meses de
idade.
As prefeituras de Americana, Hortolândia e
Sumaré
confirmaram
ontem a prorrrogação da
imunização, que já havia
sido antecipada pelo governo do estado.
AMERICANA
Em Americana, a vacina é oferecida em todas as UBSs (Unidades

Básicas de Saúde), das
8h às 16h, de segunda
a sexta-feira. Segundo
a Secretaria de Saúde, a
campanha seguirá por
tempo indeterminado,
enquanto houver disponibilidade de doses em
estoque.
A campanha contra a
gripe teve início no dia
12 de abril e tem como
objetivo reduzir as complicações, as internações
e a mortalidade decorrentes das infecções provocadas pelo vírus Influenza, além de reduzir
os sintomas que podem
ser confundidos com a
Covid-19.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 5 de julho
a cobertura vacinal dos
grupos elegíveis totalizou
57,3% no estado de São

Paulo. A meta é atingir
90% de cobertura.
Em Americana foram
aplicadas 39.970 doses,
sendo que os principais
grupos tiveram a seguinte cobertura vacinal:
crianças (50,5%), gestantes (51,2%), trabalhadores da saúde (66,5%),
puérperas (43%), Idosos
(50,1%), deficientes permanentes (0,2%), professores (29,1%) e portadores de comorbidades
(33,1%).
A campanha contra a
gripe está coincidindo
com a vacinação contra
a Covid-19, porém é importante que seja priorizada a imunização contra o novo coronavírus.
Os moradores devem
respeitar um intervalo
mínimo de 14 dias entre
as vacinas.

IMUNIZAÇÃO | Vacina contra gripe só deve ser tomada 14 dias após a da Covid-19

NASCENTES DO BOER

COVID-19

S.Bárbara inicia hoje vacinação
do público acima dos 37 anos
A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste antecipa
para esta quinta-feira (8)
a vacinação contra Covid-19 para pessoas com
37 anos ou mais (sem
comorbidades). A antecipação, anunciada na tarde desta quarta-feira (7),
ocorre após o envio de
vacinas pelo governo de
São Paulo. O cronograma
inicial do estado previa
vacinar estas faixas etárias apenas no próximo
dia 15.
Essa faixa etária de 37
anos teve vacinação iniciada nesta quarta em
Americana e Nova Odessa. Já em Santa Bárbara, nesta quarta-feira
a prefeitura iniciou a

Arquivo / TodoDia Imagem

vacinação para pessoas
com 38 e 39 anos (sem
comorbidades).
Em Santa Bárbara não
há necessidade de agendamento, e o público já
inserido na campanha só
precisa apresentar CPF e
comprovante de endereço em seu nome em um
dos três pontos de imunização na cidade: 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).
O horário é das 9h às 17h.
A prefeitura ressalta
que a convocação para
Divulgação

segunda dose continua
normalmente nas UBSs
(Unidades Básicas de
Saúde).
Para agilizar o processo
de identificação e vacinação, é recomendado em
Santa Bárbara que a pessoa faça o pré-cadastro
no site Vacina Já (www.
vacinaja.sp.gov.br),
do
governo do estado. Mesmo para quem havia se
cadastrado no site “Vacina Covid-19”, da Prefeitura de Santa Bárbara
d’Oeste, é recomendado
realizar o cadastro no Vacina Já, do governo do
estado. O cadastro não é
um agendamento para a
vacinação.
| DA REDAÇÃO

Famílias recebem certificados
de regularização em Americana
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV),
recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (7)
membros da Família Boer
para assinar a Certidão de
Regularização Fundiária
dos imóveis de 122 famílias do Jardim Nascentes
Boer. Acompanharam a
visita o vice-prefeito, Odir
Demarchi (PL; o secretário
de Obras, Adriano Camargo Neves; o secretário de
Negócios Jurídicos, Diego
Guidolin; e a secretária-adjunta de Obras e responsável pelo trabalho de regularização fundiária da Pasta,
Lígia Rodrigues.
A certidão conclui o processo de regularização do
bairro junto à prefeitura e
segue para cartório, onde

será dado andamento para
a obtenção de escrituras.
O bairro tem cerca de 20
anos e há nove há um processo de solicitação para a
regularização.
Lígia, que coordenou o
trabalho junto à Associação de Moradores da Rua
10 e à Família Boer explicou que a regularização
foi realizada por meio do
“Programa Cidade Legal”,
sem custo para o município e agora, os beneficiados, poderão também
investir na infraestrutura
do bairro, como asfalto e
iluminação.
“É um processo muito
importante, que conseguimos concluir com sucesso.
São 122 famílias beneficiadas e que poderão agora

investir na melhoria do
bairro”, disse.
Adriano ainda reforçou
que a Lei 13.465/17, que
trata da regularização fundiária, foi fundamental
para que se pudesse solucionar a questão do bairro.
“O avanço das leis permitiu que pudéssemos dar
andamento na questão do
bairro. Temos de comemorar”, disse.
O prefeito felicitou os
representantes. “Me deixa
muito orgulhoso saber que
o trabalho da nossa equipe
tenha propiciado a solução
de uma questão que se demorou por tantos anos. Fizemos a nossa obrigação, o
nosso trabalho, e temos de
comemorar”, disse.
| DA REDAÇÃO

AMERICANA

HM vai duplicar a oferta de oxigênio

OXIGÊNIO | Novo tanque será instalado no hospital

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi
vai duplicar a capacidade
de armazenamento de
oxigênio em seu depósito.
A empresa White Martins,
fornecedora do produto,
irá instalar um novo tanque assim que for concluída a base de alvenaria, que
vem sendo feita pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos.

Em razão da Covid-19,
o HM viu quase duplicar o
consumo de oxigênio por
pacientes neste ano. Em
média têm sido consumidos 2.300 m³ diariamente,
sendo que antes da pandemia o consumo era, em
média, 1.200 m³ a cada dia.
A base de alvenaria começou a ser construída no
dia 5 de julho e a previsão
para que haja condições de

acomodar o novo tanque
é de aproximadamente 15
dias. O reservatório atual
possui capacidade de armazenamento de 4.950
m³ de oxigênio líquido e o
novo, segundo a empresa,
terá capacidade de 10.331
m³, ou seja, irá dobrar a capacidade no HM.
Embora a White Martins
possua uma usina de oxigênio em Americana e tenha

feito a reposição do produto, houve entendimento
de que seria prudente a
ampliação do tanque. “A reposição do oxigênio é feita
de forma programada pela
White Martins, mas a empresa optou por ampliar o
nosso estoque, com o objetivo de nos precaver futuramente”, disse o superintendente da Fusame, Eduardo
Pramparo.
| DA REDAÇÃO
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CHICO E OS COTISTAS DA ETE CARIOBA
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o
vice-prefeito Odir Demarchi (PL) finalmente receberam
ontem (foto) representantes das empresas cotistas da
ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba, responsável pelo tratamento de efluentes de 37 empresas,
especialmente do setor têxtil. O superintendente do
DAE, Carlos César Gimenez Zappia, o secretário de Negócios Jurídicos, Diego Guidolin, e o secretário adjunto de
Planejamento, responsável pela área de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, participaram. Segundo
a prefeitura, a reunião “serviu para a apresentação de
uma solução capaz de equacionar o tratamento de
efluentes em um prazo de 10 meses”.

CHICO E OS COTISTAS DA ETE CARIOBA (2)
“É uma proposta técnica capaz de adequar o tratamento de
efluentes da ETE Carioba, através do sistema de flotação, em
um curto espaço de tempo, como exige o Ministério Público”,
declarou Zappia, do DAE, que já vinha sendo cobrado publicamente por não apresentar solução para o caso. Os empresários, inclusive, estavam em clima de insatisfação, alguns
ameaçando até mesmo deixar Americana. Ainda segundo a
prefeitura, Chico também se dispôs a trabalhar pela renovação das licenças de funcionamento das empresas cotistas
junto à Cetesb (que rejeitou licenças ambientais a empresas
do complexo de Carioba devido à falta da ETE. “Faremos tudo
o que estiver ao nosso alcance para que as empresas consigam obter o licenciamento necessário para atuarem dentro
do determinado pela legislação. É do interesse de todos
ampliar o índice de tratamento de efluentes e assim preservar
o meio ambiente sem prejudicar a economia de nossa cidade”,
declarou Chico, ao menos oficialmente.

COMITÊ DE RETOMADA
Por falar em relacionamento com os empresários, a Prefeitura
de Americana divulgou nesta quarta-feira que o “Comitê de
Retomada Econômica” – lançado pela gestão Chico Sardelli em
abril deste ano para desenvolver ações que amenizem os impactos da pandemia – ganhou visibilidade e reconhecimento e
está entre os finalistas do concurso “Boas práticas” do governo
do estado de São Paulo. “Cadastramos o projeto e passamos
por uma fase de entrevista, na qual expliquei detalhes do comitê. E agora veio a mensagem que estamos na final e podemos
ganhar o prêmio de melhor programa de geração de emprego
e renda do estado”, comemorou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

COMITÊ DE RETOMADA (2)
Ainda de acordo com a prefeitura, o Comitê é composto por
representantes da Prefeitura ede Americana, Câmara e entidades e órgãos de classe como Sebrae, Sinditec, Sincomércio,
Aescon, Ciesp, Acia, Senai, Fidam, OAB, Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, Fatec, Unisal e FAM, que
se reúnem periodicamente e discutem a adoção de políticas
que promovam a retomada econômica, como a elaboração de
uma agenda de eventos e feiras, realização de um mutirão para
formalização de empresas, disponibilidade de linhas de crédito,
cursos de capacitação, entre outras medidas.

MINISTRO EM NOVA ODESSA ?
Em sua viagem a Brasília nesta semana, o prefeito de Nova
Odessa, Cláudio Schooder, o “Leitinho” (PSD), divulgou nesta
quarta-feira que recebeu a confirmação de que o ministro da
Educação, Milton Ribeiro, virá à cidade em agosto para um
encontro de trabalho com gestores das cidades da região. Data
e local do atendimento ainda serão definidos e divulgados, mas
Ribeiro aceitou o convite de Leitinho para promover o encontro
na cidade. O prefeito até já posou para foto ao lado do ministro.
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NOVA ODESSA

Coden registra prejuízo
superior a R$ 1 milhão
Companhia diz que balanço negativo refere-se a investimentos em 2020
Arquivo / TodoDia Imagem

HEITOR CARVALHO
NOVA ODESSA

A Coden (Companhia
de
Desenvolvimento Ambiental de Nova
Odessa), empresa responsável pelos serviços
de saneamento básico
da cidade, divulgou nesta quarta-feira (7) o balanço financeiro relativo
ao ano de 2020, no qual
relata um prejuízo líquido de R$ 1.041.362,00.
A ata das assembleias
gerais ordinária e extraordinária, realizadas
em 30 de abril de 2021,
foi publicada nas edições desta quarta do
Diário Oficial do Estado
de São Paulo e do jornal
TODODIA.
A assembleia geral da
empresa também deliberou que a remuneração mensal devida, para
cada membro do Conselho de Administração
em exercício, não excederá a 10% da média
da remuneração líquida
mensal dos membros da
diretoria.
O salário do diretor
presidente da companhia é de cerca de R$
15,1 mil, enquanto que
o do diretor financeiro é
de R$ 10,9 mil e do diretor técnico é de R$ 11,5
mil.
Ao ser questionada
sobre o prejuízo da empresa, a Prefeitura de
Nova Odessa afirmou,
em nota, que o resultado
financeiro “deve-se a decisões tomadas na gestão anterior da empresa
e os valores contabiliza-

CODEN | Vista aérea da sede da companhia responsável pelo abastecimento em N.O

dos como prejuízo referem-se a investimentos
realizados no período
com recursos próprios”.
“A partir de 2021, a Coden Ambiental passou a
ser conduzida por uma
nova diretoria, que já
supriu o prejuízo registrado no último balanço
com reserva que havia
em caixa. A gestão atual
também já obteve o retorno dos investimentos
realizados através de
operações com a Caixa Econômica Federal”,
concluiu o comunicado.
De acordo com a administração municipal,
os serviços prestados
pela empresa seguem
em absoluta normalidade, inclusive com a suspensão do reajuste das
tarifas pelo segundo ano
consecutivo, em função
do agravamento da pan-

demia do novo coronavírus (Covid-19).
Em abril deste ano,
a companha já havia
anunciado que não haveria reajuste nas tarifas de água e esgoto em
2021 nas contas residenciais, comerciais e
industriais, devido aos
impactos
econômicos
causado pela pandemia.
A medida também é
válida para os demais
serviços prestados pela
empresa de economia
mista, como ligações e
religações de água e esgoto, troca de registro,
conserto de cavalete, entre outros.
O ex-presidente da
Coden, Ricardo Ongaro, por sua vez, afirmou
que o resultado apontado não é um prejuízo de
fato, mas sim “prejuízo
contábil”. “Por exem-

EMENDA PARLAMENTAR

Hortolândia anuncia verba
de R$ 1 milhão para a Saúde
O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes (PL),
anunciou nesta quarta-feira (7) o recebimento
de R$ 1 milhão em recursos do governo do estado,
destinados ao custeio na
área da Saúde. O recurso
foi assegurado por emenda parlamentar do deputado estadual Jorge Wilson
(Republicanos), que esteve na cidade ontem confirmando o recurso.
O prefeito agradeceu o
apoio do deputado e ressaltou que a emenda chega numa boa hora para

a saúde, setor que vem
sendo muito exigido por
conta da pandemia da
Covid-19.
“Sem dúvidas uma
importante notícia para
Hortolândia, ainda mais
nestes tempos de pandemia e que todo recurso
para a Saúde é mais que
bem vindo”, destacou o
prefeito.
O deputado, que estava
acompanhado do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira, agradeceu a
receptividade do prefeito

hortolandense e afirmou
que a emenda trará inúmeros benefícios para a
população que necessita
de atendimento na rede
municipal de Saúde. “A
emenda que destinei, de
R$ 1 milhão para custeio
de Saúde de Hortolândia,
trará inúmeros benefícios neste momento tão
delicado em que estamos
vivendo para esta população guerreira, que luta todos os dias pelo desenvolvimento do município”,
comentou.
| DA REDAÇÃO

plo, em 2018, a empresa apresentou um lucro
contábil de R$ 11 milhões, mas não tinha
esse valor em caixa. Na
época, o vereador Tiago Lobo até questionou
onde estava esse dinheiro”, explicou. “Nesse
caso do prejuízo contábil, o caixa da Coden
fechou em dezembro de
2020 com mais de R$ 5,4
milhões em conta e sem
dívidas a pagar. Então,
isso acontece às vezes.
O déficit não espelha a
realidade”, concluiu.
A reportagem tentou
contato nesta quarta-feira com o ex-prefeito de
Nova Odessa Bill Souza
(PSDB) para comentar o
desempenho da Coden
durante a gestão passada, mas não houve resposta até o fechamento
da reportagem.

Americana vai
vacinar amanhã
Apesar do feriado em todo
o estado de São Paulo
nesta sexta-feira (9), a
campanha de vacinação
contra a Covid-19
seguirá normalmente
em Americana amanhã.
Segundo a prefeitura,
somente serão vacinados
no feriado, com a primeira
dose, moradores com
37 anos de idade ou
mais. A vacinação é por
agendamento, que será
aberto hoje (8), a partir das
14h. A vacina será aplicada
em quatro polos, sendo na
Unidade Básica de Saúde
da Vila Gallo, no Hospital
São Francisco, no Colégio
Visão e na Unisal, campus
Maria Auxiliadora.

CIDADES
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PALÁCIO DOS BANDEIRANTES | Secretários do governo paulista detalham números da pandemia em queda no estado, durante entrevista nesta quarta-feira

SP libera comércio e serviços até 23h
Plano SP contra Covid agora permite abertura por mais 2h por dia, e lotação máxima passa de 40% para 60%
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O governador João Doria (PSDB) anunciou a
ampliação do funcionamento do comércio em
todo o estado de São Paulo a partir desta sexta (9).
Os estabelecimentos poderão funcionar com até
60% da capacidade e até
as 23h.
Doria também anunciou a autorização do
retorno das aulas presenciais no ensino superior
e técnico a partir de 2 de
agosto.
Anteriormente,
as faculdade e universidades só podiam reabrir
para até 35% dos alunos
na fase amarela do Plano
São Paulo de contenção
do novo coronavírus.
Segundo Doria, o estado
continua na fase de transição ao menos até 31 de
julho, com toque de recolher das 23h às 5h. Até então, nessa fase, comércio
e serviços só podiam funcionar até as 21h e lotação
máxima de 40%. Além
disso, o toque de recolher
valia a partir das 21h.

A partir desta sexta, bares, restaurantes, comércios e serviços poderão
funcionar por mais duas
horas e com até 60% da
capacidade.
“Com a queda dos indicadores da pandemia
no estado, vamos estender o funcionamento por
mais duas horas. É uma
excelente notícia para
o comércio”, disse o governador, em entrevista
nesta quarta no Palácio
dos Bandeirantes, em São
Paulo.
A fase de transição vigora no estado desde 18 de
abril e vem sendo prorrogada pela gestão Doria.
A taxa de ocupação nas
UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) dedicadas
ao tratamento de pacientes com Covid-19 segue
diminuindo no estado
de São Paulo, enquanto o
índice de isolamento social permanece estável,
segundo dados do governo paulista.
A lotação das UTIs está
em 70% no estado. Na
Grande São Paulo está em
64%.

Governo de SP | Divulgação

Segundo a gestão tucana, desde março não havia redução consecutiva
nos três índices da pandemia, número de casos,
internações e de óbitos.
A média diária de mortes pela Covid-19 caiu
10,6% na última semana.

EDUCAÇÃO
Além das mudanças
para o comércio, o governador também anunciou
a ampliação do atendimento das instituições de
ensino superior e técnico
no estado. Elas poderão
funcionar com até 60% da

capacidade para atender
os alunos de todos os cursos em atividades práticas
e laboratoriais.
Até então, só podiam
ofertar atividades presenciais os cursos da área da
saúde.
Ainda nesta quarta, o

governo Doria alterou o
decreto que estabelecia o
limite de atendimento de
35% dos alunos na educação básica. As instituições
de ensino devem apenas
respeitar a distância 1 metro entre as pessoas - antes
era de 1,5 metro.

Ensino superior presencial volta em agosto
O governador João
Doria (PSDB) anunciou
nesta quarta-feira (7)
a retomada das aulas
presenciais no ensino
superior de instituições
públicas e privadas do
estado de São Paulo. O
decreto deve ser publicado na edição de hoje
do Diário Oficial. Até
então, apenas cursos específicos relacionados à
área da saúde estavam
autorizados a ter aulas
presencialmente.
“Os alunos do ensino

superior do estado de
São Paulo poderão retornar às aulas presenciais a
partir do dia 2 de agosto.
O retorno prevê taxa de
ocupação de 60% nas faculdades de tecnologia e
universidades públicas e
privadas, com obediência a todos os protocolos
de saúde, incluindo uso
de máscaras e álcool em
gel”, afirmou Doria.
“Este é um grande
passo. O decreto que autoriza o retorno presencial do ensino superior

vale para os cursos de
tecnologia de nível superior, as nossas Fatecs.
E as aulas das Etecs seguem as mesmas regras
da educação básica”,
disse Rossieli Soares, Secretário da Educação do
estado.
As unidades de ensino
superior devem seguir
as mesmas regras de
ocupação que o setor de
serviços, exceto para os
cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia,

fonoaudiologia, terapia
ocupacional, nutrição,
psicologia, obstetrícia,
gerontologia,
biomedicina, saúde coletiva,
saúde pública e medicina veterinária.
A partir deste decreto,
as atividades práticas
curriculares, como aulas
práticas,
laboratoriais
e estágios dos cursos
superiores de todas as
carreiras estão liberadas
para acontecer, sem restrição de ocupação.

| HEITOR CARVALHO

FACULDADES | Aulas presenciais liberadas em agosto

CIDADES
QUARENTENA

Bares e restaurantes já
vislumbram retomada
Ampliação do horário a partir de hoje pode impulsionar setor, avalia Abrasel
Arquivo / TodoDia Imagem

DA REDAÇÃO
REGIÃO

A redução das restrições
no Plano São Paulo ao
funcionamento de bares
e restaurantes, anunciada
nesta quarta-feira (7) pelo
governo do estado, começa a trazer otimismo para
ao setor de alimentação
fora do lar. A ampliação
do horário de atendimento noturno em duas horas
(até 23h,) e a permissão
para maior ocupação dos
estabelecimentos podem
significar uma retomada
mais vigorosa neste segundo semestre, com a
volta ao patamar pré-pandemia até dezembro.
A avaliação é Abrasel
(Associação Brasileira de
Bares e restaurantes) em
Campinas, entidade que
tem filiados em toda a
região administrativa de
Campinas, além de outras regiões, como Araraquara, Bertioga, Jundiaí,
São Caetano do Sul, Piracicaba, entre outras.
As ampliações no horário de funcionamento, até
23h, e aumento da capacidade de atendimento
nos salões, de 40% para
60%, impactam diretamente o setor.
As vendas noturnas representam 52% do faturamento dos estabelecimentos do setor.

COMÉRCIO | Expectativa de segundo semestre melhor

Na fase atualmente em
vigor até ontem, com fechamento às 21h e limite
de 40% na capacidade, o
faturamento dos bares e
restaurantes é de 20%,
em média, incluindo o
delivery.
O presidente regional da
Abrasel, Matheus Mason,
diz que a expectativa para
o segundo semestre deste ano “é muito positiva”,
com o setor podendo retornar suas atividades de
forma mais vigorosa, após
um ano e quatro meses de
severas restrições, embora
reconheça a importância
das medidas para prevenção e redução dos casos
de Covid-19.
“Com as novas liberações e com base em Es-

tados e municípios onde
as restrições já estão em
vigor, como Rio de Janeiro, Vitória e Porto Alegre,
o setor poderá retomar
as vendas em níveis pré-pandemias até o final
deste ano”, projeta. “E
pelos dados que levantamos no Dia dos Namorados, é até possível prever
um crescimento real”,
disse.
Para que as projeções
se confirmem, Mason
lembra que agora a decisão caberá a cada município, além da velocidade da vacinação nos
próximos meses. “Temos
exemplos concretos de
que é possível avançar
com segurança e responsabilidade”, completa o

presidente da Abrasel, regional Campinas.
Mason reforça que a
entidade vai manter a
campanha “A Pandemia
não acabou – Respeite os
protocolos e seja um estabelecimento responsável”, lançada em parceria
com o Sinhotel, com o
objetivo de conscientizar
proprietários de estabelecimentos e a população
sobre a importância do
cumprimento das medidas de distanciamento e
cuidados sanitários para o
combate à Covid-19, além
de evitar aumento de casos e internações.
“Sabemos que existem
comportamentos errados, onde a Abrasel não é
conivente, e pedimos que
aqueles que não operam
dentro das normas e distanciamento sejam responsabilizados”, afirma
Mason.
“Pedimos que estabelecimentos
sejam
responsáveis e não promovam
aglomerações,
mensagem que também
vale para a população em
geral, que precisa colaborar e evitar as aglomerações e sobrecarga no
sistema de saúde”, explica
Mason. “A grande maioria do setor trabalha de
forma responsável. Mas a
minoria está prejudicando todo o setor”.

FERIADO DE 6 DE JULHO

Prefeituras fecham nesta sexta-feira
HEITOR CARVALHO
REGIÃO

As prefeituras de Americana, Santa Bárbara, Nova
Odessa, Sumaré e Hortolândia divulgaram quais
serviços públicos devem
funcionar no feriado desta
sexta-feira (9). Assim como
na maior parte das cidades
paulistas, o feriado estadual de 9 de julho não foi
antecipado como medida
de contenção da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) e será mantido
em sua data original.
A data comemora e homenageia a Revolução
Constitucionalista de 1932,
quando forças políticas e
econômicas do estado de
São Paulo organizaram um
levante contra o então governo federal, comandado
por Getúlio Vargas.
Dessa forma, o atendi-

mento feito pelos órgãos
não essenciais das prefeituras fica suspenso na
sexta, sendo retomado na
segunda (12).
É o caso dos Paços Municipais e demais repartições
públicas não essenciais,
que não terão expediente
nestes três dias (sexta, sábado e domingo).
No entanto, mesmo durante o feriado, serviços
públicos municipais essenciais serão mantidos
– incluindo os de urgência
e emergência das áreas de
saúde, segurança, trânsito
e defesa Civil, abastecimento de água e coleta de
lixo, entre outros.
Em Americana, a vacinação contra a Covid-19 será
realizada normalmente,
por meio de agendamento. Cemitérios, ecopontos,
prontos-socorros, serviços
de limpeza pública e o Jar-
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dim Botânico vão funcionar normalmente. O Parque Ecológico vai fechar
nesta sexta (9), mas abrirá
no sábado e domingo, das
8h às 16h.
Em Santa Bárbara, segundo a prefeitura, prontos-socorros, guarda municipal, defesa civil e DAE
(Departamento de Água
e Esgoto) funcionarão em
regime de plantão 24h. A
coleta de lixo e de recicláveis ocorre normalmente
seguindo cronograma pré-estabelecido. Os ecopontos também abrirão normalmente, assim como os
parques públicos.
Em Hortolândia, as
UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) e as unidades
de atenção especializadas
estarão fechadas na sexta,
mas reabrem na segunda
às 8h. O pronto-socorro do
Hospital Municipal Mário

Covas funcionará normalmente e a população
também poderá procurar
atendimento nas UPAs-24h (Unidades de Pronto
Atendimento).
A Prefeitura de Sumaré
também afirmou em nota
que o período em que não
houver expediente nos
departamentos da administração municipal, serão
mantidos os serviços essenciais e de emergência,
seguindo todas as normas
sanitárias e de prevenção.
Em Nova Odessa, a vacinação contra a Covid-19,
centralizada no Ginásio
do Santa Rosa, prossegue
apenas na sexta-feira, para
manter ao atendimento
de acordo com o mês de
nascimento
(novembro
e dezembro). Já o atendimento médico de urgência
e emergência no Hospital
Municipal segue 24h.

GIRO

Associação tem vagas para
pessoas em situação de rua
O Fundo Social de Solidariedade de Americana
informa que a Associação Vinde a Luz, que
acolhe pessoas que estão morando na rua, tem
atualmente 26 vagas disponíveis. O local tem
capacidade para abrigar 68 pessoas e são aceitos
animais de estimação. A Associação Vinde a Luz
mantém parceria com a Prefeitura Municipal,
por meio do Fundo Social de Solidariedade e
do Serviço Especializado de Abordagem Social
(SEAS). Os abrigados podem não somente passar
a noite, mas são acolhidas no propósito do
plano individual, construído de acordo com a
necessidade de cada indivíduo, sendo ofertadas
todas as condições para alimentação, higiene,
pernoite, lazer, possibilidades de inclusão
produtiva e de recâmbio para outras cidades onde
tenham referências familiares ou comunitárias.
As pessoas em situação de rua são abordadas por
educadores sociais nas ruas do município através
de busca ativa ou atendendo a chamados da
população pelo telefone do SEAS (19) 99632-5032,
das 8h às 20h.
Divulgação

POPULAÇÃO DE RUA | Abordagem da Gama

Movimento nas estradas deve
ser intensificado à partir das 15h
Neste feriado prolongado da Revolução
Constitucionalista, a CCR AutoBAn e Artesp
(Agência de Transporte do Estado de São Paulo)
esperam a circulação no Sistema AnhangueraBandeirantes de aproximadamente 640 mil
veículos, entre saída e chegada à Capital, no
período de quatro dias: de quinta-feira (8) a
domingo (11). Os horários de maior movimento
no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão
previstos para esta quinta-feira, das 15h às 20h,
amanhã (9), das 8h às 13h e no domingo, das
15h às 21h. Nesta sexta, os caminhões que se
destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes
(SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí
e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48
da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo
melhorar a distribuição do tráfego.

Sumaré distribui mudas na
região do Matão neste sábado
Em celebração aos 153 anos de Sumaré, no dia
26, a Secretaria de Meio Ambiente promove
nos finais de semana a distribuição gratuita de
mudas frutíferas, nativas e árvores de calçadas,
sempre das 8h às 12h. Neste sábado (10), a ação
será na Praça do Evangelho, região do Matão. A
distribuição ocorre seguindo todas as normas
sanitárias e de proteção. O objetivo é incentivar
a população quanto à preservação ambiental,
mobilizando os munícipes a plantarem mudas
de árvores em áreas urbanas e rurais. Desde 2017,
mais de 35 mil mudas foram plantadas em toda a
cidade, recuperando áreas degradadas, segundo a
prefeitura.
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COVID-19

Contra variante delta, SP
estuda antecipar aplicação
de 2ª dose de vacina

Governo de SP / Divulgação

Ideia em análise no governo é reduzir de 90 para 60
dias intervalo entre doses da AstraZeneca e da Pfizer
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Centro de Contingência de São Paulo estuda
antecipar a aplicação da
segunda dose da vacina
contra a Covid-19 para
tentar contar o avanço da
variante delta no estado.
Os integrantes do centro avaliam a possibilidade de reduzir de 90 para
60 dias o intervalo entre
as doses dos imunizantes
da AstraZeneca e Pfizer
para garantir a imunidade
completa em quem já teve
a primeira aplicação.
No entanto, há divergências sobre a alteração,
já que a mudança pode
adiar o início da vacinação de faixas etárias mais
jovens.
Nesta quarta (7), o governador João Doria (PSDB)
anunciou que a compra
de 4 milhões de doses
adicionais da Coronavac,
diretamente com o laboratório chinês Sinovac, vai
permitir a antecipação da
vacinação em São Paulo.
Não foi informado como
será essa antecipação, se

será por faixa etária ou
para adiantar a aplicação
da segunda dose.
Uma reunião foi marcada para esta quinta (8)
para decidir o tema.
Na segunda (5), a Prefeitura de São Paulo confirmou o primeiro caso
de um morador da cidade
com a nova variante. Segundo a gestão municipal, há indícios de que o
homem tenha sido infectado por transmissão comunitária.
O governo teme que a
presença da variante delta, que se espalha muito
mais rapidamente, possa
aumentar novamente o
número de casos graves
de Covid-19 no estado. Por
isso, a proposta de antecipar a aplicação da segunda dose, já que garantiria
a imunização completa a
pessoas de faixas etárias
mais elevadas ou com
maior risco para a doença.
“Pela sua velocidade,
pela rápida disseminação,
é provável que a variante
delta seja a de maior predominância no mundo.
Ela é muito preocupante”,

disse Dimas Covas, diretor
do Instituto Butantan.
Ele defendeu que se
deve considerar a possibilidade de antecipação
da segunda dose. “Embora as vacinas possam não
responder bem à variante,
o fato de ter a imunidade
completa ajuda substancialmente. É uma medida
que tem que ser considerada e é correta.”
A disponibilização das
vacinas por parte do Ministério da Saúde e a demora na imunização das
demais faixas etárias são
os fatores de resistência
à medida. Segundo Jean
Gorinchteyn, secretário de
Saúde de São Paulo, a antecipação depende do envio
de novos doses dos imunizantes dessas duas marcas.
“Precisamos ter mais
doses dessas vacinas para
que esse intervalo reduzido possa ser estabelecido.
Sem esse alento, sem a liberação do Ministério da
Saúde, por mais que essa
decisão aconteça [de antecipar a segunda aplicação],
haverá entraves operacionais”, disse o secretário.

MAIS VACINA

CORONAVAC | Butantan antecipa entrega de 100 milhões de doses ao ministério

Butantan antecipa 100 milhões de doses de CoronaVac
O governador João Doria (PSDB) disse nesta
quarta (7) que o Instituto
Butantan irá antecipar
em um mês a entrega das
100 milhões de doses de
CoronaVac ao Ministério
da Saúde.
O contrato previa a entrega até 30 de setembro,
mas Doria afirmou que
as doses estarão disponíveis até 31 de agosto.
O Butantan já entregou
53 milhões de doses e
enviará mais 10 milhões
na próxima semana. Ainda segundo Doria, no dia
14 de julho está prevista

a chegada de mais 12 mil
litros de insumo para a
produção de 20 milhões
de doses da CoronaVac.
“Até 31 de agosto vamos cumprir integralmente o compromisso
previsto
inicialmente
para o fim de setembro.
Há senso de urgência
para salvar vidas”, disse o
governador.
Doria também anunciou ter comprado 4 milhões de doses adicionais
da CoronaVac, diretamente com o laboratório
chinês Sinovac. Destas,
2,7 milhões chegam nes-

ta quarta-feira a São Paulo e até o dia 26 de julho
o estado deverá receber
o restante.
Segundo o governador, a compra adicional
vai permitir a antecipação da vacinação em
São Paulo. Não foi informado como será a antecipação do calendário
de imunização.
“Com isso, vamos antecipar o calendário de
vacinação em São Paulo,
sem interferir no contrato do Butantan com
o Ministério da Saúde”,
explicou.
| FP

CORONAVÍRUS

Anvisa autoriza início de aplicação da Brasil registra a menor média móvel de
Butanvac em testes com voluntários mortes por Covid-19 desde 6 de março
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta
quarta-feira (7) o início
da vacinação de voluntários que farão parte dos
testes clínicos da Butanvac, vacina contra Covid
em desenvolvimento pelo
Instituto Butantan.
A decisão foi tomada
após reunião entre as
equipes técnicas da agência e do laboratório. Em
nota, o instituto Butantan
diz que a previsão é que o
estudo inicie já “nos próximos dias”. O protocolo
clínico da pesquisa da Butanvac já havia sido aprovado pela Anvisa em 9 de
junho. Segundo a agência, porém, ainda havia
informações pendentes
para o início dos testes,
as quais foram apresen-

Arquivo / TodoDia Imagem

TESTE | A vacina Butanvac é desenvolvida pelo Butantan

tadas nesta quarta. Com
isso, o Butantan poderá
agora iniciar a aplicação
das doses. O estudo será
realizado no Hospital das
Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (Universidade de São Paulo)
e Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto.
O aval da Anvisa cor-

responde às fases 1 e 2
da pesquisa, quando são
confirmados dados de
segurança
observados
em estudos pré-clínicos
e obtidas as primeiras informações de eficácia da
vacina. A previsão é que
essas fases envolvam até
6.000 voluntários.
| FOLHAPRESS

O Brasil registrou
1.595 mortes por Covid
e 54.156 casos da doença, nesta quarta-feira
(8). Com isso, o país
chega a 528.611 óbitos
e a 18.908.962 pessoas
infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.
A média móvel de
mortes agora é de 1.481,
uma queda de 21% em
relação ao dado de 14
dias atrás. É a menor
média desde 6 de março,
quando ela era de 1.455
óbitos por dia.
Apesar da diminuição
recente, a média completa 168 dias acima de
1.000 mortes por dia. A
média móvel de casos
também se encontra
em patamares elevados:

quase 50 mil por dia.
A média é um instrumento estatístico que
busca amenizar grandes variações 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.

Os dados da vacinação contra a Covid-19,
também coletados pelo
consórcio, foram atualizados em 25 estados.
O Brasil registrou
3.391.427 doses de vacinas contra Covid-19,
nesta quarta. De acordo com dados das secretarias estaduais de
Saúde, foram 2.390.026
primeira doses e 613.387
segundas.
Também
entram nessa conta
388.014 doses únicas da
Janssen aplicadas.
O elevado número de
doses registradas nesta
quarta é resultado de
um represamento de dados no estado do Rio de
Janeiro, que não registrava dados desde o dia
30 de junho. | FOLHAPRESS
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Ex-diretor é preso acusado de mentir à CPI
Roberto Dias, peça central no escândalo da compra de vacinas no Ministério da Saúde, é detido em depoimento
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Presidente da CPI da
Covid, o senador Omar
Aziz (PSD-AM) determinou nesta quarta-feira (7)
a prisão do ex-diretor de
logística do Ministério da
Saúde Roberto Ferreira
Dias, exonerado do cargo
do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) na
semana passada após denúncia de pedido de propina revelada pelo jornal
Folha de S.Paulo.
Aziz afirmou que o depoente mentiu em diversos pontos de sua fala e
por isso determinou que
a Polícia Legislativa “recolhesse” o ex-diretor do
ministério. “Ele vai ser recolhido agora pela Polícia
do Senado. Ele está mentindo desde a manhã, dei
chance para ele o tempo
todo. Pedi por favor, pedi
várias vezes. E tem coisas que não dá para os
áudios que nós temos do
[Luiz Paulo] Dominghetti [vendedor de vacinas]
são claros”, afirmou Aziz.
“Ele vai estar detido agora pelo Brasil, pelas vítimas que morreram.”
Dias prestava depoimento no fim da tarde
desta quarta na sede da
Polícia Legislativa, no
subsolo do Congresso.
Agentes da polícia explicam que deve ser lavrado
um termo circunstanciado e, em seguida, um termo de fiança. Ele poderia
ser liberado, caso pagasse a fiança, ou então seria

encaminhado para unidade da Polícia Federal.
Questionado pelo senador governista Marcos
Rogério (DEM-RO) sobre
a razão de mandar prender Dias, o presidente da
CPI respondeu: “Perjúrio
desde o início”.
Marcos Rogério insistiu, pedindo um “fato”.
“Vários, vários, vários.
Dizer que não tinha conhecimento que ia se encontrar com Dominghetti. Marcar uma audiência
relâmpago”, disse Omar.
Antes do término da
sessão, senadores governistas chegaram a pedir
para que Omar reconsiderasse a detenção. Marcos Rogério afirmou que
a decisão configura “abuso de autoridade”.
“Caracteriza abuso de
autoridade, uma ilegalidade flagrante, e essa comissão está funcionando
concomitante com o plenário”, disse o senador,
em referência ao regimento interno do Senado, que impede o funcionamento de comissões
quando o plenário inicia
a ordem do dia. O presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), já
havia iniciado a sessão na
tarde desta quarta-feira.
A senadora Soraya
Thronicke
(PSL-MS)
manteve o seu interrogatório, mas a advogado
de Dias aconselhou que o
depoente ficasse calado
e parasse de responder
às questões por causa do
pedido de prisão.

Waldemir Barreto / Agência Senado

DETIDO | O presidente da CPI, Omar Aziz (à dir.), dá voz de prisão ao ex-diretor Roberto Dias durante o depoimento

Mesmo senadores independentes e oposicionistas criticaram a
decisão do presidente da
CPI.
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) disse que
seria inconsistente com
decisões
anteriores,
quando Omar indeferiu
pedidos de prisão. “A
gente não colocou um
general que estava mentindo na cadeia, a gente
não colocou um [Fabio]
[Wajngarten”, disse.
Otto Alencar (PSD-BA)
também disse que Dias
“não foi o primeiro que
mentiu” e também pediu reconsideração da

decisão. “Pazuello mentiu, Elcio mentiu, Wajngarten mentiu. Todo
mundo mentiu”, disse o
senador baiano.
Após ouvir a ordem de
prisão do presidente da
CPI, Dias questionou a
decisão e disse que estava na CPI para colaborar.
O presidente da CPI citou áudios de Luiz Paulo
Dominghetti, representante da empresa Davati Medical Supply, para
justificar a prisão. Foi
Dominghetti quem disse
à Folha que o então diretor de Logística da Saúde
cobrou a propina em um
jantar em um restauran-

REPÚDIO
O ministro da Defesa, Braga Netto, e os comandantes das Forças Armadas
divulgaram nota em que
repudiam declarações feitas pelo presidente da CPI
da Covid, senador Omar
Aziz (PSD-AM), na sessão
desta quarta-feira (7).
Aziz afirmou que há muitos anos o Brasil “não via
membros do lado podre
das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro
do governo”. Na nota, afirmam que o parlamentar
desrespeitou as Forças
Armadas e generalizou esquemas de corrupção.

COOPERAÇÃO

SEM PROVAS

Bolsonaro volta a colocar eleições em xeque
Ao defender o voto impresso nas eleições de
2022 em uma entrevista
nesta quarta-feira (7), o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) disse que,
sem o artifício, um dos
lados da disputa questionaria o resultado e que,
“obviamente”, este seria
o lado dele.
“Eles vão arranjar problemas para o ano que
vem. Se este método continuar aí, sem, inclusive,
a contagem pública, eles
vão ter problemas. Porque algum lado pode não
aceitar o resultado. Este
algum lado, obviamente,
é o nosso lado, pode não
aceitar o resultado”, disse
Bolsonaro em entrevista
à Rádio Guaíba, do Rio
Grande do Sul.

te de Brasília em dia 25
de fevereiro.
Divulgados pela CNN
Brasil e apresentados na
CPI, os áudios são de 23
de fevereiro, dois dias antes do jantar em que Dias
teria cobrado propina de
US$ 1 por dose em troca
de fechar contrato com o
Ministério da Saúde.
No áudio, Dominghetti
afirma a um interlocutor
que “a compra vai acontecer”, que o processo
está “na fase burocrática”
e que Dias irá assinar. Ele
ainda afirma que faria reunião na quinta-feira, dia
25 de fevereiro, para “finalizar com o ministério”.

Arquivo / TodoDia Imagem

DISCURSO | O presidente Bolsonaro questiona eleição

O presidente do STF
(Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, soltou uma
nota para rebater o chefe
do Executivo.
Bolsonaro fez a defesa
do voto auditável, reafirmou que apresenta-

ria provas de que houve
fraudes nas eleições de
2014 e 2018 e afirmou
que, na disputa entre
Dilma Rousseff (PT) e
Aécio Neves (PSDB), foi
o tucano quem venceu o
pleito.

“O nosso levantamento aqui, né, o nosso levantamento, feito por
gente que entende do
assunto, que esteve presente lá dentro, acompanhou toda a votação, ele
garante que sim [Aécio
foi eleito].”
“E o que eu vi, eu não
sou técnico em informática, mas o que eu vi, está
comprovado, no meu entender, a fraude em 2014.
O Aécio foi eleito em
2014”, disse o presidente,
sem apresentar nenhuma evidência -naquele
disputa Dilma Rousseff
(PT) foi reeleita com 52%
dos votos, ante 48% do
tucano Aécio, com vantagem de cerca de 3,5 milhões de votos.
| FOLHAPRESS

EUA devem anunciar nova
doação de vacinas ao Brasil
O governo dos EUA
deve anunciar a doação
de mais uma leva de vacinas contra Covid ao Brasil nos próximos 15 dias.
Pessoas que participam
das negociações dizem
que os imunizantes serão
da Janssen, de aplicação
única, ou da Pfizer, que
demanda duas doses
-ambos foram aprovados
para uso nos dois países.
Negociadores
afirmam que o envio deve
ser feito via doação direta, mas ainda não há
confirmação sobre a
data e a quantidade específica de doses que
chegarão ao Brasil. Se
for confirmada nos termos das atuais tratativas, essa será a segunda

doação direta de vacinas
feita pelo governo americano aos brasileiros.
Em 23 de junho, a Casa
Branca anunciou o envio
de 3 milhões de doses da
Janssen, que já chegaram
ao Brasil e começaram
a ser aplicadas. No dia 4
de julho, o presidente Jair
Bolsonaro enviou uma
carta a Joe Biden para
agradecer o envio das
vacinas e parabenizar os
americanos pelo Dia da
Independência do país,
comemorado
naquela
data.
As novas vacinas devem
ser despachadas saindo
da Flórida, com chegada
ao aeroporto de Viracopos, em Campinas.
| FOLHAPRESS
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Novo sistema da PF vai
cruzar dados biométricos
de 50 milhões de pessoas

Reprodução

Chamado de Abis, programa da Polícia Federal terá
reconhecimento facial e irá unificar informações
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A PF (Polícia Federal)
vai implementar um sistema de segurança para
coletar, armazenar e cruzar dados pessoais sensíveis de 50,2 milhões de
brasileiros nos próximos
quatro anos.
Chamado de Abis (sigla
para Solução Automatizada de Identificação
Biométrica), o programa poderá identificar
pessoas a partir do cruzamento de dados de
reconhecimento
facial
e de impressão digital.
Trata-se de uma evolução

do Afis (Sistema Automatizado de Identificação
de Impressões Digitais),
usado há 16 anos pela PF.
O contrato foi assinado
na segunda (5) por Paulo
Maiurino, diretor-geral
da PF. Segundo a polícia,
a ferramenta faz parte
de um projeto antigo do
órgão, que teve pedidos
anteriores negados por
pendências junto ao TCU
(Tribunal de Contas da
União). A autoridade não
divulgou quando custou
o sistema.
Em comunicado, a PF
diz que o Abis vai “proporcionar a unificação
de dados” de secretarias

de segurança pública estaduais, e que as polícias
judiciárias terão acesso
seguro e eficiente ao que
chama de base biométrica nacional.
Nos primeiros anos, o
sistema deve reunir dados de 50 milhões, mas
depois será estendido
para agregar registros de
quase toda a população
brasileira. De acordo com
a PF, o Abis entrará em
funcionamento abastecido com cerca de 22,2
milhões de dados já coletados pelo Afis.
“O Afis ainda disponibiliza serviços de controle de emissão de pas-

ABIS | Novo sistema biométrico da PF promete agilizar identificação de criminosos

saportes, registros de
estrangeiros,
certidão
de antecedentes e identificação criminal. Com
o tempo, poderá haver
a completa integração
com outros modelos de
identificação biométrica,
como íris e voz”, diz a autoridade.
Além da licença do
software, a PF também
está adquirindo conjuntos de equipamentos

compostos por estações
de cadastramento, estações forenses e dispositivos móveis de coleta, verificação e identificação.
Agentes responsáveis
pela papiloscopia - prática de identificação humana por meio das digitais - terão uma estação
portátil do Abis em sua
unidade, que será conectada ao Abis central. Segundo a PF, isso permitirá

maior agilidade na análise de vestígios biométricos de cenas de crimes.
Embora a Lei Geral de
Proteção de Dados não
se aplique a casos de segurança pública, de Estado ou de defesa nacional,
informações coletadas
para segurança devem
ter uso restrito a essa finalidade pelo poder público, seguindo padrões
de transparência.

LEGISLATIVO

Câmara acelera projeto que vai limitar os supersalários
Arquivo / TodoDia Imagem

LIMITE | Projeto da Câmara prevê economia de R$ 3 bi/ano

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (7) a urgência do
projeto que regulamenta
dispositivo da Constituição que trata dos limites
remuneratórios e que,
segundo cálculos, poderia ajuda a União a economizar até R$ 3 bilhões
por ano.
O requerimento de urgência foi aprovado por
unanimidade. A expectativa é que o projeto seja
votado na próxima terça-feira (13).

Municípios de Minas Gerais vão dividir
R$ 1,5 bilhão do acordo de Brumadinho
Um total de R$ 1,5 bilhão, extraído do acordo
firmado para reparar os
danos coletivos da tragédia de Brumadinho,
será repassado diretamente às contas dos 853
municípios de Minas
Gerais. A divisão do valor se dará proporcionalmente à população
de cada cidade.
A proposta de uma
transferência
direta,

ao limite remuneratório
auxílio-alimentação, ressarcimentos de despesa
médica e odontológica,
mensalidade de planos
de saúde, adicional de férias, pagamentos de férias
não gozadas - com limites
específicos.
Estão
contemplados
ainda honorários de sucumbência passíveis do
abate teto e desconto de
jetons (salários extras)
de ministros e servidores
que integram conselhos
de empresas públicas.

Também não entram
nesse teto o 13° salário,
adicional noturno e serviço extraordinário, aviso
prévio proporcional ao
tempo de serviço, auxílio-creche, auxílio ou indenização de transporte,
indenização por uso de
veículo próprio em serviço, auxílio-moradia, entre outros.
A estimativa é que a
União economize R$ 3
bilhões ao ano com o extrateto.

| FOLHAPRESS

TRÂNSITO NA CAPITAL

TRAGÉDIA EM MG

AGÊNCIA BRASIL
MINAS GERAIS

O projeto se aplica a pagamentos promovidos no
âmbito da administração
pública direta, autárquica
e fundacional da União,
estados e municípios. Estão sujeitos à regulamentação, entre outros, o presidente, vice-presidente,
ministros, governadores,
prefeitos, secretários estaduais e municipais,
membros do Legislativo,
do Ministério Público,
dentre outros.
De acordo com o texto, não estão submetidos

construída nas últimas
semanas na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, foi inicialmente recebida com resistência
pelo governo do estado.
O Executivo queria o repasse de forma indireta,
por meio de convênios
feitos com as prefeituras para projetos específicos. O impasse teria
sido superado em uma
reunião realizada nesta quarta (7), mesmo
dia em que foi aprovada em primeiro turno a

Proposta de Emenda à
Constituição do Estado
(PEC) 68/2021, que possibilita a transferência
dos recursos.
A tragédia de Brumadinho ocorreu em
25 de janeiro de 2019,
com o rompimento de
uma barragem da Vale,
que liberou rejeitos que
provocaram 270 mortes,
além de destruição de
comunidades e devastação ambiental. Um
acordo de reparação foi
firmado na Justiça.

Rodízio em São Paulo começará às
23h a partir desta sexta, diz CET
A CET (Companhia de
Engenharia de Tráfego)
diz que, a partir da próxima sexta-feira (9), o rodízio de veículos na capital paulista passará a ser
entre 23h e 5h. A medida
acompanha a mudança
no horário do toque de
recolher adotado no estado de São Paulo, que foi
anunciada nesta quarta
(7) pelo governador João
Doria (PSDB).
A companhia acrescenta que, como o rodízio
noturno para veículos de
passeio funciona inclu-

sive nos feriados, o novo
horário já estará em vigor
nesta sexta, dia do feriado estadual da Revolução
Constitucionalista.
Desde o dia 10 de maio,
o rodízio em São Paulo
funciona entre 21h e 5h.
A mudança no horário da
restrição na cidade teve
início em março, mas
começou sendo das 20h
às 5h. A medida foi adotada pelo então prefeito
Bruno Covas (PSDB), que
argumentou que o objetivo era fazer com que
os cidadãos dependes-

sem menos do transporte
público nos horários de
pico, além de provocar a
diminuição na circulação
de pessoas pela cidade
no período noturno.
Os dias das restrições
seguem as regras do rodízio tradicional. Ou seja,
carros com placas terminadas em 1 e 2 não podem circular entre 23h de
segunda e 5h de terça. Os
automóveis com placas
com final 3 e 4 não rodam
das 23h de terça às 5h de
quarta, e assim sucessivamente.
| FOLHAPRESS
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Presidente do Haiti é assassinado a tiros
Jovenel Moïse foi morto supostamente por um grupo de mercenários, em sua casa; mulher também ficou ferida
Divulgação

LUCAS ALONSO
FOLHAPRESS

O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, 53, foi
morto a tiros por um
grupo de agressores não
identificados, supostamente mercenários, em
sua residência privada
durante a madrugada
desta quarta-feira (7), informou por meio de um
comunicado o primeiro-ministro interino, Claude Joseph, que classificou
o caso de “ato odioso, desumano e bárbaro”. Ele
declarou estado de sítio
em meio às dúvidas sobre
quem assumirá as rédeas
do país.
A esposa de Moïse,
Martine, 47, também foi
baleada e está recebendo cuidados médicos. O
embaixador haitiano nos
EUA, Bocchit Edmond,
disse no início da tarde
que a primeira-dama
está em estado crítico, e
que as autoridades estudam transferi-la para
receber tratamento em
Miami. Sem dar mais detalhes, o comunicado do
premiê informou ainda
que parte dos invasores
falava espanhol, o que
indicaria que eles não
são haitianos - os idiomas oficiais do país são o
francês e o crioulo.
“Todas as medidas estão sendo tomadas para
garantir a continuidade
do Estado e para proteger
a nação. A democracia e
a República vencerão”,
disse o primeiro-ministro
depois de pedir calma à
população e afirmar que
a situação de segurança

do país está sob controle
da polícia e das Forças Armadas.
Na segunda-feira (5),
Moïse havia nomeado
um novo premiê, o sétimo em quatro anos. Ariel
Henry deveria substituir
Joseph nesta quarta, mas,
devido às circunstâncias,
a troca não aconteceu.
Em entrevista ao jornal
americano The New York
Times, Joseph afirmou estar no comando do Haiti
neste momento - o presidente da Suprema Corte
do país seria o nome a
preencher à lacuna, mas
o último detentor do cargo, René Sylvestre, morreu no mês passado, vítima da Covid-19.
Após uma reunião de
gabinete com outros
membros do governo, o
primeiro-ministro
declarou estado de sítio, o
que confere ainda mais
poderes ao Executivo no
país em que o Legislativo
teve suas funções praticamente anuladas por
Moïse. O líder autoritário governava o país por
meio de decretos desde
o ano passado, depois de
suspender dois terços do
Senado, toda a Câmara
dos Deputados e todos
os prefeitos.
IMPASSE
O país vive agora um
impasse em relação à
sucessão de Moïse. Em
entrevista à CNN americana, Jean Wilner Morin,
presidente da associação nacional de juízes
haitianos, explicou que,
para Joseph seguir formalmente no comando

SAIBA MAIS
- Jovenel Moïse, de 53 anos,
fez carreira como empresário, não tinha experiência
política antes de disputar
a Presidência e enfrentou
turbulência mesmo antes
de iniciar seu mandato.
- Conhecido no país como
“Homem Banana”, Moïse
fez a vida na plantação e
exportação da fruta, que
começou produzindo no
norte do país no meio dos
anos 1990.
- Mesmo sem experiência,
foi escolhido pelo então
presidente Michel Martelly
como seu candidato à sucessão em 2015. Naquele
pleito, Moïse foi criticado
por fazer campanha sem
apresentar propostas concretas para o país.

CRISE | Após morte de Jovenel Moïse (foto), o premiê Joseph decretou estado de sítio

do país, ele precisaria ser
aprovado em uma votação no Parlamento. Sem
o Legislativo atuante,
portanto, o atual premiê
não poderia ocupar a
Presidência.
Joseph também fez
um apelo à comunidade
internacional para que
investigue o assassinato
do presidente e à ONU
(Organização das Nações
Unidas) para que convoque uma reunião do Conselho de Segurança. De
acordo com informações
da agência de notícias
France-Presse, o órgão
se reunirá em caráter de
urgência nesta quinta (8)
para discutir a situação
haitiana, a pedido dos
EUA e do México. O Brasil faz parte do conselho,
como membro rotativo.
A entidade, respon-

sável por zelar pela paz
mundial, divulgou um
comunicado na semana
passada em que expressou preocupação com as
condições políticas, de
segurança e humanitárias no Haiti e enfatizou
a responsabilidade do
governo haitiano de lidar
com a situação.
VIOLÊNCIA
O ataque a Moïse ocorreu em meio a uma onda
crescente de violência
ligada à crise política do
país. Com o Haiti profundamente polarizado
e enfrentando uma crise
humanitária e escassez
de alimentos, há temores
de uma desordem generalizada.
Nesta madrugada, houve relatos de tiros em
toda a capital, Porto Prín-

cipe. No começo da manhã, forças de segurança
montaram um sistema
para controlar a circulação de pessoas nas ruas.
Segundo a agência de notícias Reuters, o aeroporto internacional da cidade foi fechado, e a vizinha
República Dominicana
ordenou o fechamento
da fronteira que divide
com o país.
O embaixador brasileiro em Porto Príncipe,
Marcelo Baumbach, disse à reportagem que a
polícia controla a cidade,
e a população evita sair
de casa, mas na região
central, onde está o Palácio do Governo, alguns
grupos já começam a se
reunir para manifestações. “Deve esperar-se
um clima tenso, embora
o país esteja neste mo-

mento sob controle”, disse Baumbach.
Porto Príncipe vinha
sofrendo com um aumento da violência por
causa do confronto entre as gangues e com a
polícia pelo controle das
ruas. No mês passado, o
líder de uma espécie de
coalizão de nove gangues conhecida como
G9 anunciou que estava
lançando um movimento revolucionário contra
elites políticas e empresariais do país, o que deixou as autoridades em
estado de alerta.
O embaixador haitiano nos EUA, Bocchit Edmond, disse que os assassinos invadiram a casa
de Moïse alegando serem
membros da agência norte-americana antidrogas
(DEA, na sigla em inglês).

NA CADEIA

Condenado, ex-presidente da África do Sul se entrega à prisão
Condenado a 15 meses de prisão, o ex-presidente da África do Sul
Jacob Zuma se entregou
à polícia na noite desta
quarta-feira (7), informou
a fundação que carrega
seu nome. “O presidente
Zuma decidiu cumprir
a ordem de prisão. Ele
está a caminho de se entregar”, escreveu a Jacob
Zuma Foundation em sua
página no Twitter.
Zuma foi condenado
no último dia 29 a 15 meses de prisão por desacato à Justiça, após deixar
de comparecer a audiências convocadas por uma
comissão que investiga
acusações de corrupção
contra seu governo. Ele

tinha cinco dias para se
apresentar à polícia, mas
descumpriu o prazo.
O ex-líder sul-africano
compareceu apenas uma
vez diante do órgão de inquérito, em 2018, mas sua
aparição durou menos de
15 minutos, e ele deixou o
tribunal se dizendo vítima de uma caça às bruxas
com motivação política.
Desde então, ignorou várias convocações. Como
justificativa para as ausências, alegou razões
médicas ou disse que estava preparando sua defesa para outros casos.
Zuma, 79, foi deposto
da Presidência em 2018,
em uma ação orquestrada por aliados de seu su-

Divulgação

PENA | Jacob Zuma foi condenado a 15 meses de prisão

cessor, Cyril Ramaphosa,
atual líder da África do
Sul. O ex-presidente tem
enfrentado medidas legais e acusações de cri-

mes de corrupção cometidos antes e durante seu
mandato.
Uma delas se refere
à chamada “comissão

Zondo”, caso no qual estão sendo examinadas
alegações de suborno
envolvendo três magnatas indianos – os irmãos
Atul, Ajay e Rajesh Gupta.
Zuma nega qualquer irregularidade, mas até agora
não cooperou com as investigações.
Os irmãos Gupta, que
também negam as acusações, deixaram a África
do Sul após a deposição
do hoje ex-presidente.
Em outro processo, ele
enfrenta 16 acusações de
fraude, corrupção e crime
organizado relacionadas
à compra de equipamento militar de cinco empresas europeias em 1999,
quando era vice.

Segundo as denúncias, Zuma teria embolsado mais de 4 milhões
de rands (cerca de R$ 1,4
milhão, na cotação atual)
em subornos pagos pela
empresa francesa Thales,
um dos grupos que ganhou um contrato com o
governo da África do Sul
avaliado em mais de US$
3,3 bilhões.
O ex-presidente enviou
ao Tribunal Constitucional uma carta na qual alega ter sido tratado injustamente. Em resposta, a
juíza da corte Sisi Khampepe disse que Zuma
tenta “despertar simpatia
pública por meio de alegações infundadas”.
| FOLHAPRESS
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FESTIVAL

Em Cannes,
o cinema diz
que está vivo

74e Festival de Cannes/Divulgação

Edição de agora tem a intenção de
mostrar um senso de normalidade
que para compensar
FOLHAPRESS			
a ausência da festa no
SÃO PAULO
Os vestidos de grife,
os smokings elegantes
e os flashes das câmeras fotográficas estão de
volta à Riviera Francesa.
Depois de ter sua edição
de 2020 estragada pela
pandemia de coronavírus, o Festival de Cannes
estende novamente seu
tapete vermelho, para
que celebridades do calibre de Tilda Swinton e
Marion Cotillard desfilem pela Croisette.
Elas são duas das atrizes que estrelam filmes
da mostra competitiva desta 74ª edição da
mais importante mostra cinematográfica do
mundo - o misterioso
“Memoria” e o musical
“Annette”,
respectivamente, que chega com
nomes de peso, como

ano passado. Por causa da Covid-19, os organizadores de Cannes
seguraram as datas do
evento de 2020 até o último momento, quando
notaram que não seria
possível realizá-lo.
Cancelado, o festival
divulgou os títulos que
deveriam estar em sua
mostra competitiva e os
agraciou com o selo da
seleção oficial da edição
fantasma. Pouco depois,
uma versão enxuta dele,
voltada para curtas-metragens, chegou a
ser realizada, mas sem
a pompa tradicional e
com público limitadíssimo - ainda eram tempos
pré-vacina. Nesse meio
tempo, o suntuoso Palais des Festivals chegou
a ser transformado em
hospital de campanha

Spike Lee, que deveria ter presidido o júri
no ano passado, volta
agora à função - pela
primeira vez ocupada
por um negro, à frente

Pernambucano
Kleber Mendonça
integra o júri da
edição deste ano
de um grupo que ainda
tem nomes como Song
Kang-ho, Mélanie Laurent, Mati Diop, Maggie
Gyllenhaal e o cineasta

pernambucano Kleber
Mendonça Filho.
Não há, no entanto,
nenhum cineasta brasileiro presente na mostra
competitiva de longas
neste ano. Vale lembrar
que, em 2020, “Casa de
Antiguidades”, de João
Paulo Miranda Maria,
recebeu o selo de aprovação de Cannes, e, em
2019, o Brasil saiu da
costa francesa com duas
láureas: o prêmio do júri
para “Bacurau” e o da
mostra Um Certo Olhar
para “A Vida Invisível”,
produzido por Teixeira.
Os brasileiros aparecem agora com “O Mari-

Artista quer reaver cores nacionais

Temporada chega ao
final com surpresas
Nos episódios da 12ª
temporada de NCIS: Los
Angeles, os agentes especiais Chris O’Donnell e
LL Cool J seguem em sua
tarefa arriscada de capturar os criminosos mais
perigosos de Los Angeles.
O final da 12ª temporada
será exibido nesta sexta-feira (16), às 21h50 na
faixa A&E Movies.
O agente especial “G”
Callen (Chris O’Donnell)
é um camaleão que se
transforma em quem for
preciso para se infiltrar
no mundo do crime. Seu
companheiro é o agente
especial Sam Hanna (LL
Cool J), ex-oficial da Marinha. A agente especial
Kensi Blye (Daniela Ruah)
é a filha de um oficial assassinado, e que vive para
a adrenalina do trabalho
secreto. Marty Deeks (Eric
Christian Olsen) é um detetive secreto experiente

e, depois, em posto de
imunização.
A edição de agora chega com a intenção de
dar um senso de normalidade à indústria
cinematográfica, como
se dissesse a exibidores,
distribuidores, produtores e público que, sim, o
cinema continua forte
mesmo após os baques
que sofreu com a pandemia. “O cinema não
está morto”, disse o diretor artístico, Thierry Frémaux, no mês passado.
Ele também vem alfinetando a Netflix e outros
streamings nas últimas
semanas.

ERIKA VERZUTTI

NCIS: LOS ANGELES

DA REDAÇÃO		
SÃO PAULO

FLASH | A atriz francesa Marion Cotillard, que está na mostra competitiva do evento

nheiro das Montanhas”,
de Karim Aïnouz, nas
sessões especiais, e com
“Medusa”, de Anita Rocha da Silveira, na Quinzena dos Realizadores.
Como coprodutor minoritário, o país está em
“Noche de Fuego” e “O
Empregado e o Patrão”.
Entre os curtas, são nacionais “Sideral”, de
Carlos Segundo, e “Céu
de Agosto”, de Jasmin
Tenucci, que competem
pela Palma de Ouro da
seção, e “Cantareira”, de
Rodrigo Ribeyro, na Cinéfondation.
De volta à disputa pelo
prêmio máximo de Cannes, além de Mia Hansen-Løve estão outros
23 cineastas. Há Apichatpong Weerasethakul e
Leos Carax, dos citados
“Memoria” e “Annette”,
e nomes que já venceram prêmios importantes em edições passadas
-Jacques Audiard, com
“Paris 13th District”;
Mahamat-Saleh Haroun,
com “Lingui, The Sacred
Bonds”; Bruno Dumont,
com “France”, e Nanni
Moretti, com “Tre Piani”.
É uma seleção, nas
palavras de Kleber Mendonça Filho, que se parece com “um grande
banquete, com todo
tipo de bebida”. E Cannes parece estar mais
pronto do que nunca
para brindar a volta às
salas de cinema.

Divulgação

CAROLINA MORAES
FOLHAPRESS
Divulgação

PAR | Agentes especiais

da polícia de Los Angeles.
O time conta ainda com
Eric Beale (Barret Foa) e
Nell Jones (Renée Felice
Smith).
No último episódio da
temporada, ‘A história de
dois Igors”, Deeks é sequestrado por um sócio
de Kirkin que precisava
de sua ajuda. A equipe
NCIS investiga o tiro de
um golfinho militarizado
equipado com um microchip russo.

Erika Verzutti gosta de
imaginar que suas obras
reunidas numa nova
exposição no Masp se
encontraram para uma
festa. E a festa se dá com
uma série de símbolos
conhecidos por quase
todos nós - são jacas,
carambolas,
abóboras
e ovos espalhados pelo
subsolo do museu.
Mas essa familiaridade
logo se desestabiliza nas
próprias peças, que evocam um certo aspecto de
bestas animadas. A casca
de um abacaxi se revela
uma tartaruga, apoiada
em quatro patas. Quiabos e pincéis se transformam em patas de uma
aranha firme e de pé. As
esculturas de jacas, na
proporção real da fruta,
recebem cortes exatos e
transitam entre o orgânico e a preciosidade de
um mineral.
Setenta e nove trabalhos da artista, feitos de
2003 para cá, compõem

EXPOSIÇÃO | Uma das obras que estão no Masp

“Erika Verzutti: A Indisciplina da Escultura”, mostra que faz parte da programação sobre histórias
brasileiras do museu. É
também a primeira exposição de Verzutti, que
já teve individuais em lugares como o Pompidou,
em Paris, numa instituição brasileira de peso.
A artista, de 50 anos,
diz que, apesar de ser um
evento cheio de entusiasmo expor no Masp, não é
fácil sentir felicidade no

Brasil de hoje, que “está
morrendo com a pandemia e a fome”.
“A exposição está no
subsolo do museu enquanto, no nível da rua,
o Masp é o ponto de encontro e o ícone das manifestações populares”,
diz.
A expressão máxima
dessa conexão com a
crise política do Brasil
talvez esteja em “Torre
de Cacau”, que é exposta
pela primeira vez. A es-

cultura de bronze, com
frutos de cacau empilhados, parece fazer jorrar
de seu topo um suco das
cores verde e amarela.
As tintas saem num
tom claro, pálido, “numa
tentativa de recuperar os
símbolos nacionais hoje
sequestrados por apoiadores de Bolsonaro”.
Isso surge em meio a
uma preocupação da artista com “a apropriação
da camisa de futebol do
Brasil como apoio ao governo autoritário”.
Erika Verzutti dialoga
com vários artistas, entre eles, Maria Martins.
Isso acontece no “Beijo”
e em “Maria”. Martins
também terá mostra no
Masp neste ano.
“A gente está apresentando as obras para um
público ainda maior”, diz
o curador. Público que,
segundo ele, agora pode
criar novas conexões entre as esculturas e a fauna, a flora, a história da
arte, e o que mais é possível ver nessa composição
indisciplinada.
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Os acertos e desacertos
se misturam e acontecem simultaneamente,
agregando nervosismo a um cenário
que não comporta mais. Porém, é o
que acontece e seria melhor aceitar
do que brigar contra o inevitável. Vai
passar.

LEÃO | 22/7 a 22/8
As informações são
tão disparatadas e
contraditórias que, em
vez de informar, desinformam. Isso
é muito comum de acontecer hoje
em dia, pois, apesar de haver grande
circulação de notícias, poucas são
confiáveis.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Em muitos casos, a
insistência não é aconselhável, porque os obstáculos não
representam desafio a ser superado,
mas um aviso misterioso do destino
para você desistir temporariamente e
aguardar por outro momento.

TOURO | 21/4 a 20/5
Se na primeira vez você
não conseguiu fazer com
que as pessoas entendessem direito suas pretensões, não
desista, mas encontre uma maneira
melhor de se expressar, porque elevar
o tom da voz não vai solucionar.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
A percepção de que
as pessoas andam um
pouco alteradas se
aplica a você também, pois, você é
uma dessas pessoas, observando as
alterações do mundo, e as reações
nervosas e imprevisíveis que se
apresentam por aí. É assim.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
A aparente insanidade
das pessoas não há de
ser tratada com desprezo por você,
mas com o entendimento de que elas
andam suportando situações excepcionais e que, no fim, não passam de
pessoas comuns. Tolerância.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Faça todas as manobras
que achar necessárias e
às quais se atrever, mas
deixe um espaço amplo para cometer
erros sem que isso signifique um
martírio. Melhor errar, para ter depois a
chance de consertar.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Muita coisa poderia ser
feita agora, mas nada
seria eficiente, tudo
seria tentativa. Se quiser acertar no
alvo, talvez seja necessário esperar
um pouco e refletir com sinceridade
sobre o processo em andamento.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Se você começar a se
preocupar com o que
poderia dar errado,
puxará para si um enorme repertório
de ansiedades. Melhor não. Respire
fundo e se dedique a fazer pequenas
coisas que, mesmo dando errado, não
perturbarão.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Tome as iniciativas que
achar pertinentes, mas
faça isso com total desapego dos resultados, porque o dia é
cheio de sobressaltos e não há como
prever com exatidão os acontecimentos. Isso pode ser divertido.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Se os fatos não são
condizentes com as
palavras, prefira os fatos para se
orientar, porque esses lhe darão
suporte mais consistente para fazer
suas escolhas. Evite gastar tempo
em críticas e sermões, apenas faça.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Você sabe direito tudo
que precisa ser feito,
mas é tanta coisa e de
uma complexidade tamanha, que a primeira reação natural será dar preguiça
e recuar. Deixe isso acontecer, mas
não se acomode, volte a enfrentar.

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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IGUATEMI

Trio de humoristas
volta ao palco com
série de stand-ups

TV Tudo
Um mais um

Textos irreverentes escracham, de forma divertida,
o próprio cotidiano ou a sociedade como um todo

Thalles Garbin

Divulgação

DA REDAÇÃO		
CAMPINAS

As comédias stand-ups estão de volta todos
os finais de semana no
Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. Afonso Padilha
apresenta seu “Show
Solo” todas as sextas-feiras do mês (dias 9,16, 23
e 30 de julho), às 20 horas, Diogo Almeida ocupará o palco nos sábados
10 e 17 de julho, também
às 20 horas, e Emerson
Ceará chega com o “Sem
Freio” no domingo, dia
11, às 19 horas.
Afonso Padilha é ator,
humorista e roteirista.
Ele tem três especiais de
comédia no seu canal do
YouTube e na Netflix. Em
seu quarto espetáculo,
que batizou de “Show
Solo”, ele fala sobre estigma social, usando histórias pessoais para ilustrar
o quanto, não importa o
dinheiro que ganhe, continuará sendo pobre. A
classificação estaria é de
16 anos.
Diogo Almeida, em
“Vida de Professor II – Segunda Chamada”, retrata
o cotidiano dos professores e profissionais da área

Entre as principais TVs, a
disputa de audiência sempre exige cuidados especiais.
Antes de tomar qualquer
decisão, tem que observar a
concorrência. O que elas têm
ou pretendem fazer.

Mais espaço

Ticiane Pinheiro ganha mais espaço na segunda temporada do “Canta Comigo Teen”, já inteiramente gravada
e prevista para estrear em outubro no programa “Hora do
Faro”. Ticiane terá um tempo maior para conversar com as
crianças participantes e passar para o público suas histórias.

Jogou fora no lixo

EMERSON CEARÁ | Apresenta o ‘Sem Freio’ no dia 11

da Educação e suas particularidades. Nesse show,
o humorista relata cinco
histórias do cotidiano escolar, conta as peripécias
que fazia quando ainda
estudava, relata a relação
com a sua mãe professora e, ainda, a relação com
seus colegas de profissão.
As histórias pedagógicas
são contadas no palco
de forma descontraída. A
classificação etária é para
12 anos.
Já Emerson Ceará é
considerado um grande
contador de histórias.
Em seu mais recente
show, “Sem Freio”, o comediante segue com o
seu estilo escrachado

e direto, misturando a
tradição dos grandes comediantes do Nordeste
com a modernidade da
comédia stand up da
atualidade. No palco, ele
reúne de tudo um pouco, diz coisas que o povo
não fala no dia a dia,
sem freios. Daí, o nome
do show. A classificação
estaria é de 16 anos.
Ceará é um comediante do sertão que descobriu e desenvolveu o seu
talento para fazer rir com
causos e histórias a partir de um ponto de vista
particular sobre os fatos
da vida cotidiana. É, hoje,
um dos principais nomes
do humor nacional.

Em cima disso, o que levou a direção da Band a fixar
a estreia da nova temporada
do “MasterChef” no mesmo
dia e horário de uma semifinal da Copa América?
Nem vem com essa história de público diferente,
porque em situações assim,
isso não existe. E surpresa
também não foi, porque o
jogo estava marcado de longa data. Resultado: deu 2,5
de média.

Teve mais

A Band transmitiu até
aqui todos os jogos das
finais da NBA ao vivo; só
nesta última terça que não.
Botaram um VT no começo
da madrugada.
Se a estreia do “MasterChef” fosse transferida em
mais uma ou duas semanas
não faria diferença nenhuma. Ou até faria: os resultados seriam melhores.

A propósito

Aliás, em toda essa história tem o 8 e o 80. Se a Band
foi descuidada, a Globo chega ao exagero.
Por exemplo, na noite de
Brasil e Chile, se não colaram
um capítulo de “Império” no
outro foi quase isso. A novela praticamente terminou no
apito final do juiz.

Aliás...

Vale observar o que vai
acontecer na noite de sábado, com a final Brasil e Argentina, 9 da noite.
Numa dessas, do jeito que
está acontecendo, perigas
do Serginho Groisman só
começar o “Altas Horas” no
domingo de manhã.

Férias

Ronaldo Giovanelli vai
substituir Denílson no “Jogo
Aberto” durante as férias do
comentarista a partir desta
sexta-feira. Denílson voltará
ao esportivo da Band no dia
20 de julho.

Então é assim

A Jovem Pan havia mesmo
desistido do canal 32, do

Ticiane Pinheiro

pessoal da Kalunga, mas
nas reviravoltas que o mundo dá, conforme nota da
Cristina Padiglione na Folha
de ontem, a negociação foi
retomada. E retomada com
tudo. Ontem, em conversa
com a coluna, Tutinha admitiu que já está na fase do
contrato.

E mais...

Na mesma conversa, Tutinha informou que a Jovem
Pan, em vista de agora possuir um canal de TV, fechou
várias contratações nos
últimos dias. Por exemplo:
Cristina Graemi, colunista
do Gazeta do Povo, do Paraná, e José Carlos Bernardi e
Bruna Torlay para o “Jornal
da Manhã” e “Pingos nos is”.
Além de produtores, pauteiros e editores.

Bate – Rebate
• “Roda Viva”, da Cultura,
com Vera Magalhães, vai
receber Luís Miranda, do
DEM – DF, na segunda-feira
ao vivo...
• ... O deputado entrou
no foco das investigações
da CPI da Covid ao dizer
que alertou o presidente
Bolsonaro da suspeita de
corrupção no caso da vacina
Covaxin.
• Desde a última segunda-feira, a Globo colocou
alguns filmes no ar anunciando a próxima edição do
“Criança Esperança”...

• ... Fátima Bernardes, Luciano Huck, Tati Machado e
Thelma Assis estão entre os
apresentadores confirmados para este ano.
• Viviane Costa está assumindo o “SBT Brasília – 2ª
edição”...
• ... E com isso Felipe Malta
foi para a primeira edição.
• As gravações da segunda temporada da série “Desalma”, com Cláudia Abreu
e Cássia Kis, fase Estúdios
Globo, foram encerradas...
• ... E agora prosseguem
em locações no Rio Grande
do Sul, nas cidades de Antônio Prado e São Francisco
de Paula, as mesmas da primeira temporada...
• ... O elenco principal conta com os reforços de Fábio
Assunção, Malu Galli, André
Frateschi, Jonas Bloch, entre outros.

C´est fini
O brasileiro Beto Skubs é
o novo roteirista de “Grey’s
Anatomy”, uma das séries
de maior sucesso.
Skubs se formou em Rádio e TV na Unimep, de Piracicaba e concluiu em 2015
estudos de roteiro para cinema e TV na Universidade da
Califórnia em Los Angeles.
Mora nos Estados Unidos
desde 2012, mas também
tem realizado trabalhos
para emissoras brasileiras.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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EM CASA

Palmeiras vence,
afunda o Grêmio e
assume a liderança
Verdão precisou de apenas 15 segundos para abrir o
placar na vitória por 2 a 0 sobre a equipe gaúcha
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Em apenas 15 segundos
o Palmeiras começou a
construir a vitória que colocou a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi nesse tempo, sem
nem deixar o Grêmio ter a
bola nós pés, que Raphael
Veiga abriu o placar, no
triunfo por 2 a 0, no Allianz
Parque, na noite desta
quarta-feira (7).
Se os donos da casa já
eram favoritos no confron-

to, o golpe logo cedo deixou ainda mais atordoado
o time gaúcho, pressionado por ser o último colocado do Nacional, agora com
apenas dois pontos em
oito jogos.
Não demorou muito e
Gabriel Menino ampliou,
aos 16 minutos. Na etapa final, Veiga teve outra
chance de marcar, mas
acertou o travesão. O Grêmio, em sua melhor oportunidade, parou nas mãos
de Jailson após chute de
Ricardinho, cara a cara

com o goleiro.
Foi o quarto triunfo consecutivo da equipe palmeirense. Com 22 pontos,
igualou a pontuação do
Red Bull Bragantino, mas
assumiu a primeira posição pelo número de vitórias (7 a 6). Ainda sem vencer no Nacional, o Grêmio
vive situação bem diferente daquela que marcou
o último encontro entre
os dois times, há quatro
meses, quando houve a
decisão da edição 2020 da
Copa do Brasil.

Cesar Greco

ALEGRIA | Gabriel Menino (centro) celebra gol marcado na vitória contra o Grêmio

Menino pode ter se despedido
Das revelações do
Palmeiras atualmente
no elenco profissional, Gabriel Menino é
o mais bem acabado
como “produto” para
o mercado externo.
Contra o Grêmio, nesta quarta-feira, o meia
deu adeus ao Palmeiras
rumo à Olimpíada. E
não será surpresa, tampouco tristeza, se essa
acabar sendo a despe-

dida definitiva dele.
Precisando de reforço no caixa, o Palmeiras talvez tenha
até mais pressa que
o próprio jogador em
concluir uma negociação com algum clube
do exterior, justamente por saber que, entre
seus atletas, Gabriel é
um dos que têm maior
potencial de saída.
O Palmeiras espera

que os Jogos Olímpicos
de Tóquio sirvam de vitrine para Menino na seleção brasileira. Desde
janeiro, o estafe de Gabriel e o Palmeiras têm
recebido diversas sondagens pela contratação. No passado, clube,
atleta e seu empresário
entenderam que ainda
não era o momento da
saída. Agora, a situação
é outra.
| FP

OLIMPÍADAS

Richarlyson e Marta vão usar a camisa 10
Richarlison e Marta
vão vestir a camisa 10 do
Brasil nas Olimpíadas de
Tóquio. As numerações
das seleções que disputarão o futebol masculino e feminino nos Jogos
foram divulgadas nesta
quarta-feira (7).

Pela seleção masculina, o lateral Daniel Alves
ficou com a camisa 13, a
mesma utilizada por ele
na campanha do título da Copa América de
2019. O zagueiro Gabriel
Magalhães está com o
número 4, mas ele aca-

Clubes
01 Palmeiras
02 Bragantino
03 Athletico-PR

PG
22
21
19

J
10
10
9

V
7
6
6

GP
18
20
17

SG
8
9
8

04
05
06
07
08
09
10

19
18
17
15
14
13
13
12
12
11
10
9
7
5
5
4
2

10
10
10
10
9
9
9
8
10
9
9
10
10
8
9
9
8

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

13
18
18
11
8
11
8
10
7
7
10
9
5
5
5
8
4

4
9
4
1
0
1
-1
2
-5
0
-4
-6
-4
-4
-6
-9
-8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

• 10ª RODADA
Terça-feira (06/07)
19h30 - Santos 2 x 1 Athletico-PR
Ontem (07/07)
18h – Bahia 1 x 0 Juventude
18h – Bragantino 1 x 1 Cuiabá
18h – Fortaleza 4 x 0 América
19h – Palmeiras 2 x 0 Grêmio

Arábia Saudita.
Já a equipe feminina,
que foi convocada sem
Cristiane, está no grupo
F e estreia contra a China
em 21 de julho - os outros
times do grupo são Zâmbia e Holanda.
| FOLHAPRESS

Lucas Figueiredo/CBF

RICHARLISON | Joga com camisa 7 na seleção principal

CORINTHIANS

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

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

bou cortado da lista por
lesão - o substituto ainda
não foi divulgado.
A seleção masculina
estreia nas Olimpíadas
no dia 22 de julho, contra
a Alemanha. O Brasil está
no grupo D, que ainda
tem Costa do Marfim e

19h – Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
19h15 –Atlético-GO 1 x 1 Sport
21h30 – Internacional x São Paulo*
21h30 – Fluminense x Ceará*
Hoje (08/07)
21h – Chapecoense x Corinthians
*Jogos não ﬁnalizados até o fechamento desta edição

Sylvinho coloca sub-23 no time
O Corinthians está
pronto para enfrentar
a Chapecoense às 21h
desta quinta-feira (8), na
Arena Condá. Na manhã
da véspera da partida,
o elenco alvinegro fez a
última atividade antes
da viagem ao Sul do Brasil e, na sequência, partiu para o aeroporto de
Guarulhos.
A novidade na lista de
relacionados foi o volante Du Queiroz, que
pertence ao elenco sub23 do Corinthians, mas
treinou com os profissionais ao longo desta semana e agradou o
técnico Sylvinho. Ele
poderá ser efetivado no
grupo, que perdeu recentemente os volantes
Camacho e Ramiro.
Segundo o Corinthians, a comissão técnica definiu a equipe

titular e fez um treino
tático, prevendo algumas movimentações da
Chape. Como é habitual
em dias que antecedem
as partidas, o técnico
Sylvinho deu atenção
especial aos lances de
bola parada.
Sem Roni, suspenso
pelo terceiro cartão amarelo, e também desfalcado de Gustavo Mantuan,
Léo Natel e Ruan Oliveira
-entregues aos preparadores físicos-, o Corinthians deverá atuar com
Cássio; Fagner, João Victor, GIl e Fábio Santos;
Gabriel, Cantillo e Vitinho; Gustavo Mosquito e
Mateus Vital; Jô.
Mesmo suspenso, Roni
estará em Chapecó. Isso
porque a delegação vai
viajar de Santa Catarina direto para o Ceará,
onde encara o Fortale-

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

NOVIDADE | Jogador do Sub-23, Du Queiroz agradou

za no domingo (11), na
sequência do Brasileiro.
A estratégia foi adotada
pelo clube para cortar
custos e ajudar na recuperação dos atletas.
Até aqui, o Corinthians soma 11 pontos
no Brasileiro e ocupa a

13ª colocação -fora da
zona de classificação
para a Copa Sul-Americana. A Chape, por sua
vez, é a vice-lanterna,
com apenas quatro pontos, ainda ser qualquer
vitória na competição.
| FOLHAPRESS
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R$ 50 MIL

Álvaro Jr/PontePress

MP acha transferência
para ex-diretor jurídico
Ministério Público investiga operações financeiras feitas pelo São Paulo
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Ministério Público
de São Paulo investiga
em sigilo uma série de
operações
financeiras
no São Paulo e encontrou uma transferência
de R$ 50 mil, em setembro de 2015, da empresa
de Cinira Maturana, então namorada do então
presidente Carlos Miguel Aidar, para o então
diretor jurídico São Paulo, Leonardo Serafim.
A investigação do Ministério Público apura
denúncias de desvio de
dinheiro na gestão Aidar.
Namorada do presidente
durante o mandato, Cinira Maturana está no
centro das operações.
Um dos escândalos que

atingiram a gestão foi a
assinatura de um contrato pelo qual o São Paulo
se comprometia a pagar
à TML Foco, empresa da
namorada do mandatário, uma comissão sobre
todos os negócios fechados no clube.
Em quebra de sigilo
bancário autorizada no
ano passado foi encontrada, segundo o MP,
“uma remessa de R$ 50
mil para Leonardo Serafim dos Anjos, diretor jurídico do São Paulo Futebol Clube”. O dinheiro
foi transferido diretamente das empresas de
Cinira para o dirigente,
na mesma semana em
que Cinira recebeu R$
360 mil em comissões
por negócios fechados
com participação do de-

Divulgação/São Paulo

FAIRPLAY | Após pneu, Federer cumprimenta Kurkacz

DJOKOVIC 100
Novak Djokovic foi
consistente e inteligente
nesta quarta-feira, nas
quartas de final de Wimbledon. O número 1 do
mundo não deu brechas
para o húngaro Marton
Fucsovics, #48 do ranking, e triunfou por 6/3,
6/4 e 6/4, sem passar sustos, garantindo uma vaga
nas semifinais do slam
britânico pela décima vez
na carreira.
O triunfo desta quarta
também foi a centésima
vitória da carreira do sérvio na grama e significa
que ele disputará sua 41ª
semifinal em um torneio
do Grand Slam. O adversário será o canadense
Denis Shapovalov (#12).
| FOLHAPRESS

Presidente do Benfica é detido
em investigação de fraude fiscal
Luis Filipe Vieira, presidente do Benfica, time
de futebol de maior torcida em Portugal, foi
detido nesta quarta-feira (7) como parte de
uma investigação sobre supostas fraude fiscal e
lavagem de dinheiro, noticiou a emissora pública
RTP. Sem identificar Vieira, a Procuradoria-Geral
disse em um comunicado que um executivo
do esporte e três outros foram detidos devido a
acordos de mais de 100 milhões de euros (cerca
de R$ 617 milhões) que podem ter causado
perdas grandes ao Estado e a várias empresas.
A Procuradoria-Geral alegou que crimes como
fraude, lavagem de dinheiro e falsificação.

SERAFIM| Recebeu dinheiro de ex-namorada de Aidar

partamento jurídico do
São Paulo, comandado
por Serafim.
Segundo o inquérito, a
remessa ocorreu no dia
11 de setembro de 2015,
perto da chegada do zagueiro Iago Maidana ao
clube, após pagamento
de R$ 1 milhão ao Monte
Cristo. O MP-SP investiga se o depósito é parte

de um repasse de comissão na contratação de
advogados externos para
defesa do São Paulo em
processos tributários.
Procurados pela reportagem, Serafim, Aidar e Cinira Maturana
disseram que não poderia comentar as investigações, que correm em
segredo de Justiça.

Federer leva pneu e Carlos Reutemann
é eliminado por 3 a 0 morre aos 79 anos
Reprodução/Twitter/Wimbledon

GIRO POR AI

Divulgação/Benfica

EX-PILOTO DE F1

WIMBLEDON

Roger Federer, 39, foi
eliminado nesta quarta-feira (7) do torneio de
tênis de Wimbledon. O
tenista, oitavo colocado do ranking mundial,
caiu nas quartas de final
diante do polonês Hubert
Hurkacz, 24 anos, por 3
sets a 0, com direito a um
pneu no último set (parciais de 6/3, 7/6 e 6/0).
O suíço tentava se tornar o tenista mais velho
a chegar às semifinais na
“grama sagrada” de Wimbledon. Pode ter sido a
última vez que Federer
jogou o torneio de Grand
Slam em que mais se
deu bem na carreira. Ao
todo foram oito títulos do
campeonato (2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2009,
2012 e 2017).
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Carlos Reutemann, vice-campeão mundial de
Fórmula 1 em 1981, morreu nesta quarta-feira
(07), após ficar internado por mais de um mês,
confirmou sua filha. Ele
tinha 79 anos.
A condição de Reutemann havia piorado nos
últimos dias, depois que
ele sofreu novos problemas com hemorragia
enquanto estava na unidade de terapia intensiva
de um centro de saúde
na cidade de Santa Fé,
Argentina.
O ex-piloto de F1 e
atual senador da Argentina havia sido internado
no dia 30 de maio e transferido para a UTI no dia
21 de junho, onde permaneceu desde então.
Anteriormente, Reute-

mann passou 17 dias no
hospital em maio. Ele foi
internado com anemia
e desidratação, mas sua
condição piorou devido
a problemas anteriores
com sangramento gastrointestinal e deterioração da função renal.
Seus problemas estavam
relacionados ao câncer
de fígado a que foi diagnosticado em 2017.
A morte de Reutemann
é uma grande perda para
a Argentina, pois ele foi
o piloto de maior sucesso do país na F1, após o
caminho inicial estabelecido por nomes como
Juan Manuel Fangio e
Jose Froilan Gonzalez na
década de 1950. Reutemann se destacou no esporte entre 1972 e 1982.

| FOLHAPRESS
Arquivo Pessoal

REUTEMANN | Melhor piloto argentino após Fangio

VIEIRA | Acordo de R$ 617 milhões é investigado

Ponte Preta reclama de pênalti
não-marcado no jogo com Avaí
A Ponte Preta reclama do que considera um
pênalti não-marcado na partida de terça-feira
à noite (6) contra o Avaí. Em lance rápido
ocorrido aos 16 minutos, Camilo caiu na grande
área do time catarinense. Porém, o árbitro
Tiago Nascimento dos Santos não considerou
como pênalti, e Camilo ainda ficou no prejuízo.
O camisa 10 foi punido com cartão amarelo
pelo que o juiz considerou simulação. Com o
empate, a Macaca está provisoriamente na 16ª
colocação, com 8 pontos, fora do Z3. A Ponte
Preta volta a campo na segunda-feira (12), às
20 horas, contra o líder Náutico, na casa do
adversário.

Álvaro Jr/PontePress

CAMILO | Levou cartão amarelo por simulação

Rodrigo Andrade valoriza
maior tempo de treinamento
O volante Rodrigo Andrade valorizou o maior
período de treinamento que o Guarani está tendo
para se preparar para o jogo contra o Londrina,
nesta sexta-feira (9), pela 10ª rodada da Série B. A
equipe encarou uma maratona de sete partidas em
23 dias, média de um confronto a cada 3,3 dias. “A
gente sabe da sequência de jogos que enfrentou
e é bom esse tempo de descanso pra que a gente
possa recuperar, trabalhar e ajeitar alguns detalhes
que a equipe precisa ajeitar”, disse o camisa 32 .
A viagem para o Paraná está marcada para esta
quinta-feira (8), após o treinamento da manhã. O
confronto com o Londrina acontece na sexta às
19h, no Estádio do Café. O Bugre ocupa atualmente
a oitava posição no campeonato, com 13 pontos.
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Final volta a ocorrer após 14 anos
Brasil e Argentina já se enfrentaram pelo título da Copa América três vezes, com duas conquistas brasileiras
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Depois de 14 anos, Brasil
e Argentina voltarão a se
enfrentar em uma final da
Copa América. No sábado
(10), no Maracanã, os dois
maiores rivais do futebol
sul-americano se encontram na grande decisão do
torneio continental.
A última vez que os dois
países estiveram frente a
frente na decisão da Copa
América foi na edição de
2007. Na Venezuela, o Brasil superou a Argentina
por 3 a 0, com gols de Júlio
Baptista, Ayala (contra) e
Daniel Alves, para conquistar a sua oitava Copa
América.
Duas das mais tradicionais equipes da história da
Copa América, Brasil e Argentina somam 23 títulos
(14 da Argentina e nove do
Brasil) e 25 vice-campeonatos (14 da Argentina e
11 do Brasil). No entanto,
muito por conta do formato original da competição,
as duas seleções só se enfrentaram em três finais
propriamente ditas de
Copa América.
A primeira delas foi em
1937, quando Brasil e Ar-

Neymar critica decisão

ÚLTIMA VEZ | Com time contestado, Brasil se impôs diante da Argentina em 2007

gentina terminaram com
a mesma campanha nos
pontos corridos e precisaram fazer uma partida de
desempate. Depois de um
0 a 0 no tempo regulamentar, os argentinos fizeram
dois gols na prorrogação e
levaram o título com uma
vitória por 2 a 0.
Após essa decisão, as
duas seleções chegaram
a ocupar os primeiros lugares do pódio, mas só
voltaram a jogar uma final mesmo quase 70 anos
depois. Foi em 2004, no
Estádio Nacional de Lima,
no Peru, que Brasil e Argentina fizeram uma das
mais marcantes finais da

história da Copa América.
A Argentina saiu na frente aos 21 minutos de jogo,
com Delgado, e viu o Brasil
empatar ainda nos acréscimos da primeira etapa.
O relógio já marcava 42 do
segundo tempo quando
Delgado fez o gol que parecia dar o título aos argentinos. Eles só não contavam
com a estrela e o talento de
Adriano Imperador, que
aproveitou sobra na área
no último lance da partida para deixar tudo igual.
Nos pênaltis, Júlio César
brilhou e o Brasil garantiu
o título com uma vitória
por 4 a 2.
Três anos depois, nova

final de Copa América
entre Brasil e Argentina.
Desta vez, a decisão foi em
Maracaibo, na Venezuela, e reuniu duas equipes
em momentos bem diferentes. A Argentina havia
vencido todos os seus seis
jogos na competição, com
um total de 16 gols marcados. O Brasil, por sua vez,
tinha um time contestado
por parte da torcida. Mas
quando a bola rolou para
a decisão, a Seleção Brasileira se impôs e construiu
uma vitória categórica na
Venezuela. Com gols de
Júlio Baptista, Ayala (contra) e Daniel Alves, o Brasil
aplicou um sonoro 3 a 0.

O atacante Neymar
criticou a decisão da
Conmebol de suspender o companheiro de
equipe Gabriel Jesus
por duas partidas do
Brasil na Copa América, incluindo a final de
sábado (10) contra a Argentina, no Maracanã.
Jesus foi expulso na
partida das quartas de
final do torneio, vencida pelo Brasil por 1
a 0 contra o Chile, por

um chute violento no
defensor chileno Eugenio Mena. A Conmebol
divulgou a sanção na
noite de terça-feira (6).
“É muito triste estar
na mão de pessoas que
tomam essas decisões”,
disse Neymar em seus
stories do Instagram
junto com uma foto de
Gabriel Jesus com a notícia de que o jogador
estava fora da final.
| FOLHAPRESS

Marquinhos: sonho
O zagueiro Marquinhos afirmou em entrevista coletiva, realizada
nesta quarta-feira (7),
que é um sonho disputar
uma decisão como esta.
“Brasil e Argentina vai
muito além de um simples jogo de futebol. Desde criança foi um jogo
que sonhei jogar. Com
cinco, seis anos de idade,
quando comecei a jogar

futebol, a entender um
pouco do que ele era, ao
ver na televisão a seleção
jogando, sonhava estar
dentro de campo. Pela
história que tem, por
todos os jogadores que
passaram, como Pelé,
Zico, Rivaldo, Ronaldo,
Ronaldinho. Do outro
lado, Maradona, Messi”,
disse o jogador.
| AGÊNCIA BRASIL

EUROCOPA

Inglaterra vence e pega a Itália
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O futebol, como canta a
música, pode voltar para
casa. A Inglaterra venceu a
Dinamarca por 2 a 1 nesta
quarta-feira (7), em Wembley, e disputará a final da
Euro 2020 contra a Itália. O
jogo foi definido somente
na prorrogação com gol de
Harry Kane, que teve pênalti defendido, mas aproveitou o rebote de Schmeichel para balançar a rede.

Antes, Damsgaard e Kjaer,
contra, balançaram a rede.
O lance do pênalti gerou
muita reclamação. Enquanto driblava dentro da
grande área, Sterling caiu
ao receber um contato
leve da zaga dinamarquesa, e o árbitro assinalou
a penalidade. O lance foi
analisado pelo VAR, mas
o árbitro de vídeo não interfere muito em lances
da Euro e a marcação de
campo foi mantida.
Esse foi o maior público

da competição até aqui,
com 64.950 pessoas. A
Inglaterra quebrou uma
sequência de quatro eliminações em semifinais,
somando Copas do Mundo e Eurocopas, e joga a
sua primeira final desde
1966, quando foi campeã
do mundo também em
Wembley.
A partida contra a Itália,
que eliminou a Espanha
nos pênaltis na terça-feira (6), será disputada no
próximo domingo (11), às

16h. Enquanto a ofensividade será a novidade do
lado italiano, os ingleses se
apoiam justamente em sua
defesa, a menos vazada da
competição, com somente
um gol sofrido até aqui. A
defesa inglesa é montada
com quatro jogadores, que
recebem o apoio dos meias
Rice e Philips, além do ataque com Kane e Sterling,
os mais perigosos do time.
Os italianos também estavam distantes de finais
desde 2012.

Divulgação/TheFA

FESTA | Kane e companhia comemoram a classificação

