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Grupo fortemente
armado queima carros
para roubar fábrica de joia
06 Brasil + Mundo

Região de Campinas tem queda
nas mortes e casos de Covid-19
Balanço semanal do Observatório da PUC Campinas, com dados dos 42 municípios na área do Departamento
Regional de Saúde, mostra números em redução, mas internações pela doença ainda em patamar elevado P5
Arquivo / TodoDia Imagem

Réu Chico

Região terá
mais 28 escolas
estaduais em
tempo integral
04 Cidades

Juiz defere pedido de ação do MP
contra prefeito de Americana,
citado em delação na Lava Jato
por ter supostamente recebido
R$ 100 mil do Grupo CCR via ‘caixa
2’ quando era deputado; ele nega P3

Rumo fará
obras em N.O,
diz prefeitura
A Prefeitura de Nova Odessa anunciou que executivos
da concessionária da malha
ferroviária Rumo confirmaram nesta terça-feira (13)
ao prefeito Cláudio José
Schooder, o Leitinho (PSD),
a realização de duas obras
ao longo da linha férrea, a
serem concluídas até o final do primeiro semestre de
2023. Veja quais são elas.

CHICO SARDELLI | Prefeito de Americana nega ter recebido recursos de forma irregular do Grupo CCR quando era deputado, em 2013

05 Cidades
Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

Campinas lança
Americana vacina
edital para concessão com dose única 51
da iluminação pública em situação de rua
Licitação na metrópole
prevê que empresa que
assumir invista cerca de
R$ 171,6 milhões em
melhorias em 13 anos

Moradores receberam
imunizante da Janssen
contra a Covid-19 em ação
com apoio de entidades,
igreja e voluntários

Cidades 03

Cidades 05

Embalado,
Palmeiras joga
em Santiago
10 Esportes

VACINAÇÃO CONTRA COVID | Moradores receberam dose única na ação desta terça em Americana
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As epístolas de Pedro

26°
12°
Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,13%
R$ 5,181

Euro

- 0,57%
R$ 6,100

Bovespa

+ 0,45%
128.167 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.389 | 10/07/2021

16 - 30 - 37 - 39 - 40 - 51

Quina
Concurso 5.604 | 13/07/2021

16 - 28 - 36 - 65 - 74

Federal
Concurso 5.578 | 10/07/2021

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

Bilhete
47913
93065
16991
25979
69673
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MARIO EUGENIO SATURNO
TECNOLOGISTA SÊNIOR
DO INPE

No Novo Testamento, existem sete cartas
que não são atribuídas
a Paulo. Essas cartas foram reunidas numa mesma coleção desde muito
cedo, mesmo tendo suas
origens bastante diversas.
Elas são chamadas de cartas católicas.
Dentre essas cartas,
duas cartas são atribuídas a Pedro. E as duas são
explicitamente assinadas
por Pedro. Os santos Padres e a Tradição da Igreja, até o século XIX, atribuíam a primeira carta
como sendo de Pedro.
Porém, alguns especialistas negaram a autoria
porque a linguagem grega
é elegante para alguém
como Pedro e ainda apresenta elementos teológicos das cartas paulinas.
Vê-se ainda que apresenta
um ambiente tardio, com
situações fora do contexto
de Pedro. Mas o próprio
Pedro informa que não
escreveu a carta sozinho,
citando Silvano (5,12-13).
Silvano é Silas, colaborador de Paulo (Atos 15,2224; 2 Cor 1,19). Outra hipótese é que a carta tenha
sido escrita por um cris-

tão anônimo pertencente à escola petrina. Essas
hipóteses colocam a sua
escrita entre 70 e 100 d.C.,
depois da morte de Pedro
e destruição de Jerusalém
e não escrita em Roma
entre os anos 64-67 d.C.,
antes da morte de Pedro.
Há que se considerar
ainda que não há referência que Pedro tivesse
evangelizado na Ásia Menor. Essa região era área

Com os olhos
voltados para o Cristo,
o cristão deverá viver
uma vida nova
de missão de Paulo (At 18
e 19). A comunidade enfrentava problemas que
não são do tempo de Pedro. O conteúdo da carta
é apresentado numa linguagem usada depois do
tempo de Pedro. Isso pode
ser verificado pelas semelhanças entres as cartas
escritas nos anos 90 d.C.
(Ef 2,20-22; Tg 1,1; 1Pd
1,1; Hb 11,13). E ainda é
inegável a semelhança da
Primeira Carta de Pedro
com a carta aos Efésios.
As comunidades do
oeste e do norte da Ásia
Menor eram formadas de
convertidos do paganismo, de gente mais abastada e de escravos. No geral,
eram comunidades rurais
que viviam em pequenos
povoados, campesinos e
pastores que cultivavam

as propriedades da classe
dominante, o que explica
a insistência em temas
como fraternidade, amor
e solidariedade entre os
cristãos. Tais valores eram
indispensáveis perante
uma sociedade injusta e
opressora.
Assim, a carta busca admoestar e confirmar na fé
esses cristãos (5,12) frente
a hostilidade do mundo pagão, e a calúnias e
opróbrios que sofriam
(1,6; 4,12-15; 3,14-16), fortalecê-los em vista dos sofrimentos que deviam suportar (compromisso do
batismo) e ainda insiste
no caráter vitorioso da esperança cristã (1,3-4.13).
Com os olhos voltados para o Cristo sofredor (2,18-25) e triunfante
(3,18- 22), o cristão deverá
viver uma vida nova (1,1315) de caridade, paciência
e humildade, na certeza
da salvação definitiva e
por ocasião da vinda gloriosa de Jesus Cristo (1,7).
A carta não tem uma
estrutura litúrgica ou catequética, é uma carta circular que aborda diversos
temas. O núcleo doutrinal
da carta se apoia sobre
dois textos Cristológicos
(2,21-25; 3,18-22), uma
espécie de credo primitivo, do qual se entende
perfeitamente por que o
cristão deve esperar confiante a salvação (1,3-12;
3,5.15; 5,10-11). Ou seja,
o cristão não deve acovardar-se diante do sofrimento e as dificuldades
(3,13-17; 4,12-19).

IMAGEM DO DIA
Philip Kamrass / Autoridade de Energia de Nova York

Erra quem
pensa que a
responsabilidade
é só minha

As novas faces e fases da
ciência na pandemia

CRISTINA BAENA
FISIOTERAPEUTA E
EPIDEMIOLOGISTA

Há um ano e quatro
meses, a ciência trava
uma batalha resiliente e
incansável contra a pandemia da Covid-19. Em
meus anos dedicados à
pesquisa, não vejo um
momento que possa ser
comparado aos desafios
que enfrentamos desde
então e às conquistas alcançadas. A ciência compreendeu melhor o vírus,
propôs terapias com base
em testes bem conduzidos, criou vacinas. Mas a
necessidade de continuar
aprendendo e somando esforços é enorme. E
inesgotável.
No Brasil, a participação como voluntários em
pesquisas ainda não é tão
difundida como em outros países. Mas a empatia trazida pela pandemia
e o entendimento de que
a Covid-19 é uma doença
da sociedade difundiram
a importância de cada
um nesse processo. Voluntários e suas famílias
foram de uma grandeza
e importância ímpar, entendendo toda a necessidade e aplicação da ciência. Em meio à incerteza
que a Covid-19 traz, à dor
de perder ou ver sofrer
quem se ama, não pensaram duas vezes em ajudar
a salvar vidas.
E se as pesquisas têm
novas faces, elas têm
também novos olhos e
mãos. Enfermeiros, farmacêuticos, intensivistas,
cirurgiões, fisioterapeutas foram protagonistas
para novos achados e,
principalmente,
novas
aplicações. São profissionais que até então não
estavam envolvidos em
pesquisas acadêmicas,

mas, pela imposição do
vírus, uniram a assistência à coleta de materiais.
Esse processo ganha
ainda mais importância
porque a ciência não está
seguindo o ritmo habitual
na pandemia. Pesquisas
vão acontecendo e seus
resultados imediatamente norteando as ações dos
profissionais da linha de
frente no cuidado aos pacientes infectados.
Se usarmos as prevalências reportadas no recente estudo do Imperial
College de Londres, temos, no Brasil, um número de pessoas que pode
variar de 4 a 11 milhões,
com enormes impactos
na sua vida e de suas famílias trazidos pela chamada “Covid longa”, inclusive com redução da
capacidade de trabalho.
Depois de um período
agudo da doença, em um
percentual de infectados,
ficam as incapacidades
adquiridas. Se considerarmos que os atuais
pacientes brasileiros são
cada vez mais jovens, é
clara a constatação de
que isso terá reflexos ainda mais marcantes para a
sociedade.
Agora teremos que unir
esforços, entre Sistema
Único de Saúde, sistema
de saúde suplementar,
setor empresarial e universidades, para coletar
dados, aprender rápido
e oferecer reabilitação a
esse “exército” de sobreviventes do coronavírus
ou teremos um aumento
insustentável no número
de pessoas dependentes de atendimentos de
saúde. Pessoas que não
são números, mas rostos,
assim como as muitas
faces que fizeram parte
da ciência nesse período. Da mesma forma
como a Covid-19 é uma
doença da sociedade, os
impactos que ela deixará
também serão e atuando
como sociedade integrada que minimizaremos
esses impactos a médio e
longo prazo.

ARTHUR LIRA

Presidente da Câmara,
sobre a possibilidade de
abertura de processo de
impeachment contra o
presidente Jair Bolsonaro
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JUSTIÇA

Chico vira réu em ação
do MP por suposto
‘caixa 2’ do Grupo CCR

Arquivo / TodoDia Imagem

Ação por improbidade aponta que então deputado
teria recebido R$ 100 mil em 2013, mas ele nega
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV),
virou réu em um processo por improbidade
administrativa movido
em 2020 pelo Ministério
Público, que acusa o político de ter recebido do
Grupo CCR a quantia de
R$ 100 mil, por meio de
suposto “caixa 2”, para
despesas eleitorais no
ano de 2013, quando era
deputado estadual pelo
PV. Chico nega e diz nunca ter recebido recursos
de forma irregular.
A ação, proposta em 28
de outubro passado pelo
MP, foi deferida nesta segunda-feira (12) no Tribunal de Justiça de São
Paulo, pelo juiz Emílio
Migliano Neto, da 7ª Vara
de Fazenda Pública, no
Foro Central da capital,
que tornou o prefeito réu.
Na ação, a Promotoria

do Patrimônio Público
e Social pede que Chico seja condenado nos
termos da lei de improbidade administrativa.
Entre as possíveis penas
em caso de condenação, estão devolução do
valor do suposto caixa
2, pagamento de multa
e suspensão de direitos
políticos.
A acusação do MP
tem como base delações
premiadas de ex-executivos do Grupo CCR,
que controla a AutoBAn, concessionária das
rodovias
Anhanguera
(SP-330) e Bandeirantes
(SP-348). Vários agentes
públicos foram citados
nas delações.
A suspeita contra Chico
Sardelli surgiu a partir de
desdobramentos de investigações da Operação
Lava Jato. Em 2017, o doleiro Adir Assad disse ter
recebido R$ 46 milhões
do Grupo CCR por meio

de suas empresas de fachada, quantia que teria
sido distribuída para as
campanhas eleitorais de
vários políticos.
Chico foi mencionado
por Maurício Vasconcelos, ex-presidente da
CCR Autoban, e por Renato Valle, ex-presidente
do Grupo CCR.
O pedido de recursos
supostamente feito por
Chico teria ocorrido em
2013, quando ele ainda
cumpria seu mandato
como deputado estadual. O então deputado
teria recebido o dinheiro
na sede da AutoBan, em
Jundiaí.
Durante a ação, a Justiça chegou a determinar
o bloqueio de R$ 581 mil
em bens do ex-deputado
e atual prefeito.
A promotoria afirma
na ação que Chico cometeu “grave desvio de poder e, assim, transgrediu
o princípio da moralida-

de administrativa”, e que
o deputado “enriqueceu
ilicitamente com as doações e deve ser condenado pelo mal causado à
sociedade”.
PREFEITO NEGA
A defesa de Chico afirmou nos autos do processo “a inexistência de
indícios de ato de improbidade administrativa”
e a “ausência de justa
causa para o processamento da ação”, “sendo
as acusações fundadas
exclusivamente em de-

poimentos prestados na
fase extrajudicial”.
Em nota nesta terça,
Chico afirmou que continua à disposição para
todos os esclarecimentos. “À época (citada na
ação) eu sequer era candidato e os autores da
ação vão chegar à mesma
conclusão que a Justiça
Eleitoral sempre chegou,
aprovando todas as minhas contas eleitorais”,
afirmou.
“Sou ficha limpa e nunca recebi recursos de forma irregular desta ou de

qualquer outra empresa
e ao término do processo, isso será comprovado”, concluiu o comunicado do prefeito.
Em nota ontem à noite,
o Grupo CCR informou
que “por determinação
legal, todas as informações relativas a acordos
firmados com as autoridades estão sob sigilo. A
companhia reitera seu
compromisso com a integridade e ressalta que
tem cumprido todas as
determinações legais assumidas”.

R$ 171 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

ECONOMIA

Americanense é homenageada por
participar de comitê apoiado pela B3
A americanense Heloisa Bedicks recebeu uma
homenagem, nesta segunda-feira (12), por ter
participado do Comitê
de Aquisições e Fusões
(CAF), órgão que era
apoiado pela Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.
Heloisa Bedicks foi conselheira desta instituição
desde a sua fundação até
2020 e foi condecorada
por sua “contribuição
para o desenvolvimento
do mercado de capitais
brasileiro”. “Fico muito
agradecida por essa homenagem e honrada por
ter participado do CAF
por 7 anos”, afirmou.
A homenageada, que
nasceu, cresceu e reside
em Americana, tem uma
carreira consolidada no
setor. Ela é mestre em administração de empresas
pela Universidade Mackenzie e graduada em
economia pela Unicamp

CHICO SARDELLI | Prefeito nega ter recebido de esquema de ‘caixa 2’ da CCR em 2013

Arquivo Pessoal

HELOISA | Homenagem

e em ciências contábeis
pela PUC de Campinas.
Heloisa também possui
especialização em governança corporativa pela
Universidade de Yale e em
conselhos de administração pela Universidade de
Chicago, ambas nos Estados Unidos.
Atualmente é conselheira de administração
do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social) e do
grupo espanhol Mapfre,
além de ser conselheira
fiscal da Braskem e da
Fundação Boticário e integrante o comitê de auditoria da Brasilseg.
Também foi diretora
geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa entre 2001 e 2020
e atua voluntariamente
como conselheira do Pacto Global da ONU, do Global Reporting Initiative e
da Missão Portas Abertas.
Criada a pedido da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o CAF surgiu
para identificar lacunas de
difícil regulação no mercado de capitais. Entre
2013 e 2021, o Comitê de
Aquisições e Fusões atuou
para garantir o tratamento
igualitário entre acionistas em ofertas públicas de
aquisição de ações e reorganizações societárias.
| HEITOR CARVALHO

Campinas lança licitação para
concessão da iluminação pública
DA REDAÇÃO
CAMPINAS

A Prefeitura de Campinas lançou nesta terça-feira (13) um edital de
licitação para selecionar
a empresa que irá operar
os serviços de iluminação pública na cidade.
O projeto de parceria
público-privada prevê
investimentos da ordem
de R$ 171,6 milhões
pela empresa vencedora
em 13 anos para a modernização, ampliação,
operação e manutenção de cerca de 122 mil
pontos de luz por toda a
metrópole.
A iniciativa se baseia
nos moldes estipulados
pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional, em parceria com a
Secretaria Especial do
Programa de Parcerias e
Investimentos (SPPI), a
Caixa Econômica Federal
e o Internacional Finan-

ce Corporation (IFC), do
Banco Mundial.
De acordo com o edital, o novo sistema contará com a instalação de
lâmpadas de LED, que
são mais potentes, luminosas e consomem 60%
menos de energia, além
da ampliação dos pontos
de luz na cidade.
O investimento previsto pela empresa vencedora será de R$ 171,6
milhões em 13 anos.
A modernização do
parque de iluminação
também poderá gerar
uma economia de até
70% nas contas de energia elétrica da administração municipal.
Os envelopes com as
propostas dos interessados em participar da
licitação serão recebidos
no dia 14 de setembro e
a abertura deles será no
dia 20 de setembro, ambos na Bolsa de Valores
B3, em São Paulo.

OUTROS LEILÕES
Em 2020, foram realizados, com apoio do PPI,
nove leilões no setor de
iluminação pública, nos
municípios de Aracaju
(SE), Belém (PA), Feira
de Santa (BA), Franco da
Rocha (SP), Macapá (AP),
Petrolina (PE), Sapucaia
do Sul (RS), Teresina (PI)
e Vila Velha (ES).
Com esses projetos,
foram contratados cerca
de R$ 1,3 bilhão em investimentos. É esperada
uma economia nos custos dos municípios com
esses serviços de, em
média, 40%.
“Estamos inaugurando uma nova página sobre como se faz políticas
públicas no Brasil, pois
esse modelo dá segurança para os investidores
que pensam no médio e
longo prazo”, destacou o
ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

ESCOLAS EM ‘SITUAÇÃO PRECÁRIA’
Pais e educadores estão preocupados com a “situação
precária” em que se encontram algumas escolas em
Americana, principalmente de ensino infantil, Emeis e
creches. “Brinquedos sem condições de uso, tanques de
areia vazios e lambril furado permitindo a entrada de
animais ou de algum invasor”. Quem relata a situação é o
vereador Marcos Caetano (PL), que protocolou requerimento na Câmara de Americana, questionando o Executivo sobre o assunto, que deverá ser votado nesta quinta
(15). “Os relatos nos deixaram perplexos, principalmente
nas escolas infantis que são frequentadas por crianças
de zero a cinco anos de idade. Fomos até algumas escolas, creches e Emeis para constatar as denúncias e o que
presenciamos foi realmente alarmante. A situação nos
leva a solicitar a solução urgente dos problemas”, diz o
vereador. Com a palavra, a Secretaria de Educação.

CESTAS AO CPC
Ainda em Americana, a boa ação desta terça-feira (13), e que
vale o registro, foi a do vereador tucano Lucas Leoncine, que
visitou o Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com
Deficiência Visual (CPC) para acompanhar a entrega de cem
cestas básicas (foto) fornecidas pela Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. As cestas foram intermediadas pelo vereador junto da secretária, a também tucana
Célia Leão, em reunião no mês de junho. As doações foram
recebidas pela presidente do CPC, Roseli Pinese Macetti, e
pela assistente social Rosimary Toledo, e serão encaminhadas
às famílias atendidas pela entidade, que atua na habilitação
e reabilitação de pessoas com deficiência visual de todas as
faixas etárias e seus familiares e/ou cuidadores .

CITY CÂMERA
O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo
Maurício Garcia, o “Pelé”, e o vereador Wagner Morais, ambos
do PSDB, estiveram em São Paulo na semana passada
para conhecer o projeto “City Câmera”. A iniciativa integra
imagens de câmeras instaladas em áreas públicas e particulares à Guarda Civil Metropolitana para ampliar a rede de
monitoramento e segurança da Capital. Os vereadores de
Nova Odessa foram recebidos pela secretária de Segurança
Urbana de São Paulo, Elza Paulina de Souza, que apresentou
o funcionamento do sistema. O City Câmeras foi implantado
em 2017 para integrar 10 mil câmeras instaladas em São
Paulo, visando inibir a ação de criminosos. De acordo com os
vereadores, dá para implantar a ideia por aqui.

CARO PRA XUXU
Um levantamento
realizado pelo “Mapa das
Câmaras”, do Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo, aponta que o custo
das Câmaras Legislativas
paulistas (exceto a da
Capital) foi de aproximadamente R﹩ 3 bilhões no
período de maio de 2020
a abril de 2021. Em todo o
Estado, são 6.921 vereadores distribuídos por 644
Câmaras. Os números são
da Conam - Consultoria em
Administração Municipal,
que atua há 42 anos no
mercado.

CARO PRA XUXU (2)
De acordo com o estudo,
a Câmara de Campinas,
com 33 parlamentares, foi
a mais custosa no período
analisado, ultrapassando a
marca de R﹩ 107 milhões.
Para o professor e economista Walter Penninck
Caetano, diretor da Conam,
casos de excesso de cargos
comissionados se repetem
à exaustão nas administrações municipais. “Uma
situação preocupante e
que deveria merecer muito
mais prudência por parte
dos nossos governantes”,
alerta Caetano.

Quarta, 14 de Julho de 2021

04

EDUCAÇÃO

Região terá mais 28
escolas de tempo integral
Ampliação na rede estadual abrange 137 unidades na região de Campinas
HEITOR CARVALHO
REGIÃO

O governo do estado de
São Paulo anunciou nesta
terça-feira (13) que, a partir de 2022, mais 137 escolas estaduais da região
de Campinas farão parte
do PEI (Programa de Ensino Integral). Dessas, 28
unidades de ensino estão
localizadas em municípios da região: Americana, Santa Bárbara, Nova
Odessa, Sumaré e Hortolândia (veja no quadro).
O anúncio da expansão
do programa para mais
778 unidades de todo estado foi feito pelo governador João Doria (PSDB)
e pelo Secretário Estadual
da Educação Rossieli Soares, na segunda-feira (12).
Após a ampliação, serão
1.855 escolas funcionando em tempo integral no
estado.
A expectativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) é beneficiar 387,3 mil
novos estudantes de ensino fundamental e ensino
médio.
Com as novas adesões,
o PEI estará presente em
427 municípios paulistas,

ESCOLAS QUE TERÃO TEMPO INTEGRAL NA REGIÃO
AMERICANA
• Escola Estadual Profa. Anna Maria Lucia de Nardo
Moraes Barros
• Escola Estadual Profa. Antonieta Ghizini Lenhare
• Escola Estadual Profa. Delmira de Oliveira Lopes
• Escola Estadual Maestro Germano Benencase
• Escola Estadual Dr. João de Castro Goncalves
• Escola Estadual Prof. João Solidário Pedroso
• Escola Estadual Monsenhor Magi
• Escola Estadual Prof. Marcelino Tombi
• Escola Estadual Profa. Maura Arruda Guidolin
• Escola Estadual Profa. Leny Ap. Pagotto Boer
• Escola Estadual Profa. Maria Padovani de Oliveira
• Escola Estadual São Vicente de Paulo
• Escola Estadual Profa. Sebastiana Paie Rodella
• Escola Estadual Prof. Wilson Camargo
SANTA BÁRBARA D’OESTE
• Escola Estadual Profa. Alcheste de Godoy Andia
• Escola Estadual Prof. Antônio de Arruda Ribeiro
• Escola Estadual Prof. Attílio Dextro

em todas as regiões do estado. Atualmente, são 448
mil estudantes atendidos
em 1.077 escolas, de 309
cidades.
“Os resultados que alcançamos ao longo de
dois anos e meio nos
permitem hoje fazer esse
anúncio de grande importância. Isso é uma vitória da educação”, disse
Doria.

SUMARÉ
• Escola Estadual Profa. Ana Lucia Pierini
• Escola Estadual Prof. André Rodrigues de Alkimin
• Escola Estadual Savino Campigl
NOVA ODESSA
• Escola Estadual Dr. João Thienne
HORTOLÂNDIA
• Escola Estadual Profa. Paulina Rosa
FONTE: Secretaria de Estado da Educação

A ampliação é resultado
da participação das 91 Diretorias de Ensino (DEs)
no processo de adesão
deste ano, disponibilizado entre março e junho.
Destaque para oito cidades com mais de 50 mil
habitantes:
Piracicaba,
Mirassol, Campo Limpo
Paulista, Lorena, Avaré,
Barretos, Olímpia e Fernandópolis passarão a

oferecer o PEI em 80%
das escolas.
Dentro do Plano Nacional de Educação (PNE), a
Meta 6 – Educação Integral – prevê em seu objetivo 2 que em 2024, no mínimo, 25% dos alunos da
Educação Básica sejam
atendidos em jornadas de
mais de 7h. Com as novas
PEIs, SP atinge este objetivo já em 2022.

AMERICANA

TEMPO SECO

Umidade: Americana
em ‘estado de atenção’
A Defesa Civil de Americana emitiu um alerta
sobre a baixa umidade
relativa do ar registrada
os últimos dias. Nesta
terça-feira (13), o índice
registrado foi de 21,3%,
considerado
“estado
de atenção”, segundo o
coordenador da Defesa
Civil, João Miletta.
A Defesa Civil orienta alguns cuidados para
o período, como evitar
exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h; umi-

• Escola Estadual Prof. Eduardo Silva
• Escola Estadual Prof. Inocêncio Maia
• Escola Estadual Profa. Juvelina de Oliveira Rodrigues
• Escola Estadual Profa. Laura Emmie Pyles
• Escola Estadual Cel. Luiz Alves
• Escola Estadual Profa. Luzia Baruque Kirche

dificar o ambiente com
vaporizadores, toalhas
molhadas,
recipientes
com água; permanecer
em locais protegidos do
sol; beber bastante água
para hidratar.
A medição do índice
é realizada pela Estação
Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado
de Informações Agrometeorológicas), localizada
nas dependências do
Tiro de Guerra.

| DA REDAÇÃO
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CLIMA | Baixa umidade relativa do ar requer cuidados

Banco de Sangue pede
doações com urgência
O Banco de Sangue do
Hospital Municipal de
Americana está necessitando, com urgência,
dos tipos O positivo, O
negativo, A positivo e A
negativo. Segundo comunicado da prefeitura
nesta terça-feira (13),
os estoques encontram-se em situação crítica,
com bolsas em número
abaixo do considerado
satisfatório.
Para evitar aglomerações, a doação está
sendo feita por meio de
agendamento no aplicativo “Sangue Amigo”,
que pode ser baixado
para celulares pelo sistema operacional iOS
ou Android.
Caso o doador tenha
dificuldade em realizar esse agendamento,
ele pode ligar no Banco
de Sangue, no telefone
3468-1739, que os profissionais o encaixam
em algum horário dis-

ponível. O doador deve
comparecer ao local utilizando máscara e sem
acompanhante.
Para ser um doador é
preciso: Não estar em jejum; Estar bem de saúde;
não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas
que antecedem a doação;
não fumar duas horas
antes; pesar mais que 50
kg; ter entre 16 e 69 anos
(16 e 17 anos deve ir junto do responsável legal);
repouso mínimo de seis
horas na noite anterior
da doação; evitar alimentos gordurosos; e levar
documento com foto.
O Banco de Sangue do
Hospital Municipal fica
na Avenida da Saúde, nº
415, Jardim Nossa Senhora de Fátima.
A entrada do local é
separada do restante do
hospital.
Portanto, o doador não
tem contato com outros
pacientes.
| DA REDAÇÃO
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ÁREA DE CAMPINAS

Região tem queda no
número de casos e de
mortes por Covid-19

Divulgação

Semana teve números em redução nas 42 cidades ao
redor de Campinas, mas internações seguem elevadas
DA REDAÇÃO
REGIÃO

O DRS-7 (Departamento Regional de Saúde de
Campinas), que abrange a
saúde pública em 42 municípios, registrou entre os
dias 4 a 10 de julho 1.321
novas internações por
Covid-19. O número, referente à 27ª Semana Epidemiológica, indica queda
em relação à semana anterior, mas ainda supera
o registrado em julho de
2020 – no pico da primeira
onda da doença na região.
Naquela ocasião, a média
semanal de pacientes internados era de 1.220.
A informação, destacada em nota técnica do

Observatório PUC-Campinas, reforça, segundo
os especialistas, a necessidade de manutenção das
medidas de prevenção,
mesmo com as melhorias
dos índices verificadas nas
últimas semanas.
De 4 a 10 de julho, as infecções pelo coronavírus
caíram 8% no DRS-Campinas (foram 1.392 novos
positivos). As mortes, no
total de 77 na semana, tiveram variação negativa
de 16%.
Agora, no total, são
12.520 óbitos pela doença
desde o início da pandemia nas 42 cidades do Departamento Regional, que
abrange uma população
de 4,5 milhões de habi-

MALHA FERROVIÁRIA

Rumo confirma obras
em N.O, diz prefeitura
A Prefeitura de Nova
Odessa anunciou que
executivos da concessionária da malha ferroviária Rumo confirmaram nesta terça-feira
(13) ao prefeito Cláudio
José Schooder, o Leitinho (PSD), a realização
de duas obras ao longo
da linha férrea, a serem
concluídas até o final do
primeiro semestre de
2023. Segundo a administração, tratam-se da
construção de uma nova
passarela de pedestres
ligando a Praça Central
José Gazzetta à região
do Jardim Flórida, e do
alargamento e modernização da passagem
inferior de veículos que
liga o Jardim Santa Rosa
ao Jardim São Jorge e à
região do Jardim Picerno,
em Sumaré.
A informação, conforme comunicado oficial
da gestão municipal, foi
dada pelos executivos de
relações governamentais Rodrigo De Stéfani e
Marcelo Rodrigues, que
estiveram reunidos com
o prefeito nesta terça.
Os pedidos pelas duas
intervenções
haviam
sido formalizados pelo
prefeito à Rumo em

maio deste ano, através
de ofício entregue em
mãos ao diretor de Relações Governamentais
Norte da empresa, Marcelo Rodrigues.
Estiveram presentes
na reunião desta terça-feira os secretários de
Obras, Miriam Cecília
Lara Netto, Desenvolvimento, Samuel Marin,
e de Meio Ambiente,
Walter Bonaldo Filho,
além dos adjuntos de
Administração, Eduardo
Mota, de Desenvolvimento, Rafael Brocchi,
e de Obras, Renan Cogo.
“Pelo contrato de renovação antecipada da
concessão (da malha ferroviária) pelo Governo
Federal, a Rumo tem que
finalizar estas obras até
maio de 2023. Algumas
obras de contrapartida ao
novo contrato da empresa
já haviam sido anunciadas em outras cidades da
região, e agora finalmente Nova Odessa também
recebe as melhorias que
pleiteamos. São intervenções importantes para a
segurança da nossa população e para a melhoria
do tráfego de veículos”,
comentou Leitinho.
| DA REDAÇÃO

tantes. O número de casos
nessa área geográfica está
em 428 mil desde o início
da crise sanitária. Os dados
são baseados em números
da Fundação Seade.
“Seguimos em um patamar bem elevado, acima do pico da primeira
onda. A pressão sobre o
sistema de saúde ainda é
alta, sobretudo no serviço
público, cuja taxa de ocupação de leitos intensivos
segue próxima de 98%.
Nos hospitais privados,
esse percentual cai para 78
%”, afirma o infectologista
da PUC-Campinas André
Giglio Bueno. Feitas a ressalvas, Giglio comemora
o sucesso atual da campanha de vacinação.

INTERNAÇÕES | Número de hospitalizados segue em patamar elevado, diz balanço

Em Campinas, 31 mil
doses foram aplicadas no
dia 9 de julho. Com isso,
o município tem mais
de 47% da população vacinada com a primeira
dose. Cerca de 15% está
completamente imunizada. “É preciso exaltar e
celebrar esses números,
mas sem esquecer dos
cuidados diários de prevenção, que também são
de extrema importância

para combater a pandemia”, complementa.
Para o professor Paulo
Oliveira, economista que
coordena as análises referentes ao coronavírus pelo
Observatório, o avanço na
vacinação também melhora as expectativas de retomada econômica.
“É preciso observar, no
entanto, que qualquer
crescimento sustentado e
de longo prazo precisa ser

acompanhado pelo avanço efetivo do emprego e da
renda. Na RMC, a criação
de novas vagas de trabalho
tem desacelerado desde
abril”, salienta o docente
extensionista. Os dados
da Covid-19 nos municípios paulistas, incluindo a
RMC, podem ser obtidos
no Painel Interativo do Observatório: https://observatorio.puc-campinas.edu.
br/covid-19/.

COVID-19

HOMICÍDIO

Vacina: Americana aplica dose
única em 51 em situação de rua

Homem é
morto após
briga com genro

A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Americana, com o apoio da Secretaria de Assistência Social
e Direitos Humanos (SASDH), vacinou contra a Covid-19, nesta terça-feira
(13), 51 pessoas em situação de rua do município.
A Vigilância Epidemiológica disponibilizou a vacina da Janssen,
de dose única, para facilitar e agilizar o processo de imunização desses
moradores.
Para a realização da
ação, organização dos documentos dos moradores
e vacinação, a prefeitura
contou com a colaboração das entidades e colaboradores Missão Jeito
de Ser, Guarda Municipal
de Americana, Associação Vinde a Luz, Serviço
Especializado de Abordagem Social (SEAS) e Projeto “De Cara Limpa”, da
Igreja Presbiteriana.
A vacinação desta terça-feira foi realizada no
espaço da Igreja Presbiteriana, na Rua 12 de Novembro, região central da
cidade.
Os voluntários do projeto “De Cara Limpa” ofereceram aos moradores
refeição, banho e roupas
limpas.

Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

IMUNIZAÇÃO | Entidades auxiliaram prefeitura na ação

“Foi realizado um trabalho intersetorial de
grande relevância para o
município, conseguimos
vacinar a população de
rua com a vacina Janssen,
um esforço em conjunto
envolvendo
entidades,
secretarias municipais e
colaboradores”, disse a
secretária da SASDH, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.
“É muito gratificante poder imunizar essas
pessoas, isso graças à
cooperação de todas as
entidades
envolvidas.
Porque não é apenas uma
questão de saúde pública,
mas também de cidada-

nia”, destacou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica,
Carla Brito.
“A vacinação em Americana avança a passos largos e fico muito feliz em
ver as pessoas em situação de rua serem contempladas com a dose única
do imunizante contra a
Covid. A vida saudável é
um direito de todos e graças à organização e união
das secretarias de Assistência Social e de Saúde,
hoje concretizamos este
marco na saúde pública”,
destacou o prefeito, Chico Sardelli (PV).
| DA REDAÇÃO

Um homem de 53 anos
de idade foi assassinado a
tiros após uma discussão
com seu genro na noite
desta segunda-feira (12)
no Jardim Ipaussurama,
Campinas. Ninguém foi
preso até ontem à tarde.
Segundo informações
da SSP (Secretaria de Segurança Pública), testemunhas disseram que o genro
da vítima chegou ao local
em um Chevrolet Astra,
cinza, e estava acompanhado de um outro homem, que foi o autor dos
disparos.
Após o crime, o homem
ainda foi atropelado pelo
genro, que fugiu do local
em seguida junto com o
comparsa. A vítima foi socorrida ao Hospital Mário
Gatti, mas não resistiu aos
ferimentos e morreu.
Segundo informações
preliminares, a briga entre
os dois teria ocorrido por
conta de agressões físicas
que a filha da vítima sofria
de seu companheiro.
A perícia foi ao endereço
e o caso foi registrado como
homicídio na 2ª Delegacia
Seccional. A Divisão de Investigações Criminais de
Campinas dará continuidade às investigações.
| HEITOR CARVALHO
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VIOLÊNCIA

Quadrilha invade Jarinu para
roubar empresa de joias
Bando fortemente armado coloca fogo em veículos e assusta moradores
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Uma quadrilha fortemente armada invadiu
Jarinu, a 75 km da capital
paulista, na madrugada
desta terça (13), para assaltar uma empresa do
ramo de joalheria especializada em joias localizada em uma chácara,
na zona rural da cidade.
Ninguém ficou ferido.
O barulho de tiros e explosões assustou os moradores da cidade de 30
mil habitantes. Segundo
o relato de testemunhas,
os criminosos colocaram
fogo em veículos para
criar uma barreira contra
a polícia.
Durante a fuga, houve
troca de tiros entre a quadrilha e a polícia na altura de Campo Limpo Paulista e na estrada entre
Jarinu e Atibaia. Até o começo da tarde, ninguém
havia sido preso e não há
registro de feridos. Jarinu
é a 32ª cidade paulista a
ser atacada por esse tipo
de quadrilha desde 2018.
De acordo com integrantes da cúpula da Polícia Civil e Militar ouvidos pela reportagem, os
criminosos foram supostamente levados até ali
por uma informação de
haver grande quantidade
de ouro no local, mas a
dica estava errada.
Os criminosos ficaram

FOGO | Carro incendiado pelo bando, que achou cofre vazio

por cerca de uma hora
na propriedade e, quando abriram o cofre da
fábrica, descobriram que
ele estava vazio. Ainda
segundo policiais ouvidos pela reportagem,
eles foram embora sem
levar praticamente nada
e com prejuízo da operação, que envolve centenas de milhares de reais.
De acordo com informações oficiais, os criminosos invadiram a cidade
pouco depois da meia-noite em um comboio
de ao menos quatro veículos, entre SUVs e caminhonetes modelos Hilux,

Renegade,
Chevrolet
S-10, e uma Land Rover.
Os confrontos começaram logo após o acesso
dos criminosos à fábrica, quando eles usaram
explosivos para derrubar
o portão e para abrir o
cofre. Parte da quadrilha
passou a queimar veículos nas vias de acesso.
Os criminosos usavam
armas longas e de grosso
calibre, entre elas uma
metralhadora
calibre
.50, utilizada em guerra
para perfurar veículos
blindados e derrubar aeronaves. Durante a fuga
os criminosos de depara-

ram com equipes na PM
na Rodovia Fernão Dias,
iniciando novo confronto. Duas viaturas foram
atingidas por disparos,
mas não houve feridos.
A polícia encontrou
artefatos explosivos na
caçamba de um veículo
da empresa e, por isso, o
Gate da PM foi acionado
até o local.
‘NOVO CANGAÇO’
Assaltos desse tipo,
realizados por quadrilhas especializadas, fazem parte do chamado
“novo cangaço”. São praticados por criminosos
fortemente armados, em
grupo de 15 a 30 homens,
que chegam a cidades de
pequeno e médio portes,
durante a madrugada,
em comboios de veículos
potentes.
Em abril deste ano,
uma quadrilha atacou
agências bancárias, atirou em lojas e em uma
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) em Mococa (a 267 km da capital).
Mascarados e atirando
para cima e em direção
ao comércio local, os criminosos usaram explosivos para roubar o cofre
de uma agência da Caixa
Econômica Federal.
Ações
semelhantes
ocorreram recentemente
em Criciúma (SC), Cametá (PA) e em cidades
do interior de São Paulo.

VEREADOR DE SP

PSOL pede cassação de Faria de Sá por racismo
CAMILA MATTOSO
FOLHAPRESS

A vereadora Luana
Alves, líder do PSOL na
Câmara Municipal de
São Paulo, protocolou
representação na corregedoria da Casa pedindo
a cassação do vereador
Arnaldo Faria de Sá (PP),
que na segunda-feira
(12) se referiu ao ex-prefeito Celso Pitta como
“negro de alma branca”
e gerou indignação dos
colegas.
Na peça, a vereadora
argumenta que Sá incorreu no crime de racismo
ao ofender a dignidade das pessoas negras.
Com base no regimento

interno da Câmara, diz
que o vereador cometeu
quebra de decoro, que é
passível de punição com
a cassação do mandato.
“Não há que se falar
que o ato praticado pelo
vereador Faria de Sá reproduz um mero ‘costume’, ou que se trata de
um equívoco. Trata-se,
na verdade, da reprodução de um fenômeno
histórico de discriminação racial, que ainda
hoje causa dores, normaliza violências, dizimina povos e provoca
genocidio da população
negra”, diz o texto.
Faria de Sá citou Pitta dizendo que foi secretário de Governo do
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ex-prefeito, que administrou a Prefeitura de
São Paulo no período de
1997 a 2000 e morreu em
decorrência de um câncer em 2009 .
“Eu me preocupei com
um negro, que era o Pitta, o prefeito da capital,
que estava escorraçado,
estava sendo atacado, vilipendiado”, disse. “Derrotei o impeachment, ele
levou seu mandato até o
final. Eu estava preocupado com um negro de
verdade, negro de alma
branca como as pessoas
costumam dizer, não
podemos ter essa preocupação de não estar
preocupado com todos”,
disse.

Posteriormente, Faria
de Sé pediu desculpas.
“Eu errei, não quero
discutir com ninguém,
quero pedir desculpas
humildemente”.
A peça entregue à corregedoria por Luana diz
que as desculpas são necessárias, mas não são
o meio adequado para
“solucionar uma prática
criminosa”.
Em nota, o presidente
da Câmara Municipal de
São Paulo, vereador Milton Leite (DEM), criticou
a postura de Faria de Sá
e prestou solidariedade
aos vereadores negros,
afirmando que na “luta
contra o racismo” todos
estão juntos.

GIRO

Corpo de miliciano Adriano, ligado ao
clã Bolsonaro, é exumado para exames
O corpo do miliciano Adriano da Nóbrega foi
exumado nesta segunda-feira (12) e passará
por novos exames periciais para saber as
circunstâncias de sua morte, em fevereiro de
2020. Apontado como chefe de uma milícia
do Rio, Nóbrega tinha ligações com a família
do presidente da República e foi citado na
investigação que apura a prática conhecida como
“rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro.
Segundo inquérito da Polícia Civil da Bahia
concluído em agosto do ano passado, ele atirou
sete vezes contra policiais militares antes de
ser atingido por dois tiros no momento em que
tentavam capturá-lo em Esplanada (170 km de
Salvador). À época, a Secretaria de Segurança da
BA afirmou não haver indicações de execução.
Divulgação

PERÍCIA | Adriano da Nóbrega foi morto em 2020

Com 1.613 novas mortes por Covid, Brasil
tem menor média desde 2 de março
O Brasil registrou média móvel de mortes menor
do que o índice apontado em 2 de março deste
ano, quando ficou em 1.274. Nesta terça (13),
a média ficou em 1.273 óbitos, segundo dados
obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa,
junto às secretarias estaduais de saúde. Este foi
o terceiro dia consecutivo que o número ficou
abaixo de 1.300. Apesar disso, a média móvel está
acima de 1.000 há 174 dias. O índice é o cálculo da
média diária de mortes a partir das informações
dos últimos sete dias e, segundo especialistas,
é o dado mais seguro para avaliar o cenário da
pandemia. Nas últimas 24 horas, as secretarias
registraram ao todo 1.613 mortes de Covid-19.
Com isso, o país chegou a um total de 535.924
óbitos pela doença desde o início da pandemia.

Estudantes têm último dia de inscrição
para o Enem 2021 nesta quarta-feira
As inscrições para o Enem 2021 terminam nesta
quarta-feira (14), às 23h59. A prova está marcada
para os dias 21 e 28 de novembro. O valor da
taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser pago até
o dia 19 de julho. No momento da inscrição,
que deve ser feita pela página do participante,
o candidato deve escolher se quer fazer a prova
impressa ou digital. Todos os interessados devem
realizar a inscrição, independentemente de terem
adquirido a isenção da taxa de inscrição. Nesta
edição, o Inep disponibilizou mais de 101 mil
inscrições para a modalidade digital do exame,
que é exclusiva para quem já concluiu o ensino
médio, ou está concluindo em 2021.
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LEGISLATIVO

Câmara aprova limite a supersalários
Proposta prevê teto remuneratório na administração pública de União, estados e municípios
DANIELLE BRANT
FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados aprovou em menos
de 15 minutos o projeto
que regulamenta dispositivo da Constituição que
trata dos limites remuneratórios e que, segundo
cálculos, poderia ajudar
a União a economizar
até R$ 3 bilhões por ano.
O texto foi aprovado em
votação simbólica. Como
teve mudanças, volta
para o Senado.
O projeto dispõe sobre
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, juízes, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dentre
outros.
De acordo com o texto,
não estão submetidos ao
limite remuneratório auxílio-alimentação, mensalidade de planos de
saúde, adicional de um
terço de férias, pagamentos de férias não gozadas

-em todos os casos, com
limites específicos.
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 e
diárias e indenização por
afastamento do local de
trabalho para execução
de trabalhos de campo
sem direito a receber diária. Ficam de fora ainda
ajuda de custo para mudança e transporte, gratificação pelo exercício
de função eleitoral, adicional ou auxílio-funeral,
entre outros itens e com
limitações específicas.
O texto indica que pagamentos feitos em moeda estrangeira a agentes
públicos em serviço no
exterior, como diplomatas, e que não sejam classificados como indenizatórios serão submetidos
ao limite remuneratório
do dispositivo constitucional “pela utilização do
critério de paridade do
poder de compra entre a
moeda nacional e a moeda padrão utilizada nas
transações
financeiras

Divulgação / Agência Câmara

PROPOSTA | Previsão é que projeto gere uma economia de até R$ 3 bilhões por ano

internacionais do governo brasileiro”.
Além disso, determina ser crime excluir ou
autorizar a exclusão da
incidência do limite remuneratório sobre os
pagamentos. A pena seria
de detenção de dois a seis
anos. As condutas, segundo o texto, acarretarão ato
de improbidade administrativa, com punição
quando for praticado por
agentes públicos.
Segundo o gabinete do

relator do texto, deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR), a estimativa é
que a União economize
R$ 3 bilhões ao ano com
o extrateto. “Não é possível mais admitir que, por
meio centenas de ‘penduricalhos’ dos mais variados tipos, uma pequena
casta chegue a receber
salários de mais de R$ 100
mil por mês”, criticou o
relator. “Barramos centenas desses auxílios, que
agora não podem mais

fazer com que os salários
ultrapassem o teto.”
Estudo de José Teles,
pesquisador associado do
Atlas do Estado Brasileiro,
do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), e Wellington Nunes,
da UFPR (Universidade
Federal do Paraná), calculou que, ao longo de quase duas décadas, a União
gastou ao menos R$ 7 bilhões com salários acima
do recebido por um ministro do STF.

IMPOSTO DE RENDA

Reforma corta imposto de empresa em 12,5 pontos
Nova versão da proposta de reforma do IR
(Imposto de Renda) prevê
um corte de 12,5 pontos
percentuais no tributo sobre empresas, afirmou o
relator do texto, deputado
Celso Sabino (PSDB-PA).
A proposta apresentada em 25 de junho pela
equipe do ministro Paulo
Guedes (Economia) propunha uma redução da
alíquota do IR de empresas dos atuais 15% para
10%, com um escalonamento de 2,5 pontos percentuais no primeiro ano
e mais 2,5 pontos no segundo ano. A tributação
adicional de 10% sobre
lucros acima de R$ 20 mil
continuaria valendo.
Agora, o relator cortou a
alíquota base de 15% para
2,5%. Pela nova proposta,
haverá uma redução de
10 pontos percentuais no
primeiro ano de vigência
e mais 2,5 pontos no segundo ano.
O parecer preliminar,
apresentado a líderes partidários nesta terça-feira

(13), não altera a sugestão
do governo de ampliar
a faixa de isenção para
pessoas físicas dos atuais
R$ 1.900 para R$ 2.500.
Segundo ele, também foi
mantida a proposta de
permitir o desconto padrão da declaração simplificada apenas a pessoas com renda anual de
até R$ 40 mil.
Para compensar a perda de arrecadação provocada pelas mudanças
no texto, Sabino disse
que buscou algumas fontes. Entre os pontos, será
proposto um corte de
incentivos
tributários
para empresas das áreas
de perfumaria e medicamentos, indústrias químicas, termoelétricas e
indústrias de embarcações e aeronaves.
“Vamos cortar alguns
subsídios de quatro setores que atingem 20 mil
empresas ativas. E essa
redução no imposto das
pessoas jurídicas vai beneficiar 1,1 milhão de
empresas”, disse.

Arquivo / TodoDia Imagem

TRIBUTOS | O ministro da Economia, Paulo Guedes

O relator informou que
também está propondo
tributar o recebimento de
auxílio moradia e auxílio
transporte por agentes
públicos, como políticos
e juízes. Além disso, ele
afirmou que está usando
a previsão de economia
do governo com o projeto
pautado para votação no
Congresso que corta supersalários de servidores
públicos.
Ainda assim, ele afirmou que o resultado da

proposta será negativo
para as contas do governo. Em 2023, a previsão é
de uma perda de R$ 30 bilhões como saldo final do
projeto, caso seja aprovado. Isso porque o custo total das novas regras
será de R$ 115 bilhões,
enquanto os ganhos com
as medidas compensatórias é estimado em R$ 85
bilhões.
Sabino afirmou que
essa perda será compensada por meio do ganho

de arrecadação de impostos estimado pelo Ministério da Economia.
As alterações no texto
foram negociadas com o
Ministério da Economia e
são uma resposta à onda
de críticas feitas por empresários e especialistas
à versão inicial apresentada pelo governo no fim
de junho. O projeto original promovia um aumento agregado da carga
sobre as companhias.
Será mantida a proposta
do governo de extinguir
a isenção de dividendos,
com instituição de alíquota de 20% sobre a distribuição desses recursos.
Também fica inalterada a
faixa de isenção de R$ 20
mil mensais para esses
ganhos. O relator também afirmou ter eliminado do texto o que chamou
de “pacote de medidas
acessórias”. A proposta
de cobrar 15% sobre rendimentos em fundos de
investimento imobiliário
é um desses trechos.
| FOLHAPRESS
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Ciro tem imóvel de
R$ 520 mil leiloado
O ex-presidente
do Senado Eunício
Oliveira arrematou
por R$ 520 mil um
apartamento do
ex-governador Ciro
Gomes (PDT). O
pregão, encerrado
na segunda (12),
foi autorizado pela
Justiça como forma
de pagamento de
indenização por
danos morais ao
senador Fernando
Collor de Mello
(PROS-AL). O
ex-presidente
abriu um processo
contra Ciro após o
pedetista afirmar,
em entrevista em
1999, que o expresidente Lula
deveria ter chamado
Collor de “playboy
safado” e “cheirador
de cocaína”. “Tava
barato”, diz Eunício,
às gargalhadas,
sobre sua opção
de compra. “Eu
já ganhei quatro
processos [por
difamação], tenho R$
600 mil para receber
dele [Ciro Gomes].
O que ele tiver, vai:
casa, carro”, disse.

Queiroga volta a
criticar estados
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
defendeu nesta
terça-feira (13)
que decisões sobre
antecipar a aplicação
da segunda dose ou
vacinar adolescentes
sejam tomadas pelo
Programa Nacional
de Imunizações.
Para ele, medidas
diferentes
anunciadas por
alguns estados
“rompem” o
pacto tratado no
programa. “O PNI
[Programa de
Imunizações] se
reúne toda semana
com o grupo de
secretários estaduais
e municipais.
Ocorre que alguns
secretários tomam
deliberações
baseadas no
entendimento
deles e isso de certa
maneira rompe o
pacto tratado no
PNI”, afirmou.
“É claro que existem
peculiaridades. Mas
as bases técnicas
têm que ser tomadas
no âmbito técnico
com todos para
que tenhamos
homogeneidade na
conduta”, criticou.

BRASIL+MUNDO
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Cúpula do MP pede a Aras
apuração contra Bolsonaro
por ameaças às eleições

Alan Santos / Presidência da República

Integrantes do Conselho Superior do Ministério Público
Federal vêem abuso de poder em fala do presidente
MARCELO ROCHA
FOLHAPRESS

Cinco integrantes do
Conselho Superior do
Ministério Público Federal pediram ao procurador-geral da República,
Augusto Aras, que investigue o presidente Jair
Bolsonaro pelo crime de
abuso de poder.
“As declarações do sr.
presidente da República
parecem ultrapassar os
limites do mero [e intangível] exercício do direito
constitucional à liberdade de expressão”, afirmaram eles, em representação enviada a Aras nesta
nesta terça-feira (13).
“Têm-se aí indicativos
da necessidade de pronta
atuação do procurador-Geral da República, na

condição de procurador-Geral Eleitoral, ante seu
papel constitucional de
defesa do regime democrático e do livre exercício
do direito de sufrágio.”
O documento pede que
sejam coletados “elementos potencialmente
evidenciadores de abuso
de poder de autoridade,
atentatórios à existência e
à normalidade da eleição
presidencial de 2022”.
O levantamento de informações visa a municiar eventuais medidas
judiciais consideradas
cabíveis por parte da
Procuradoria perante o
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral). O posicionamento veio na esteira de
declarações de Bolsonaro, que afirma que as
eleições de 2022 podem

não ocorrer caso não
exista um sistema eleitoral confiável - segundo
ele, o voto impresso.
A escalada golpista do
presidente acontece em
um contexto de pesquisas
de opinião que apontam
picos de rejeição e amplo
favoritismo do ex-presidente Lula (PT) na corrida de 2022.
Bolsonaro subiu o tom
de suas ameaças e, sem
apresentar provas, insiste que haverá fraude no
ano que vem e que o resultado do pleito já estaria definido.
Os autores da representação a Aras disseram
ainda que o fenômeno do
abuso de poder é “multifacetado, podendo materializar-se mediante a
inversão, a subversão ou,

CPI DA COVID

FALA | Bolsonaro discursa em evento da sanção da MP de Capitalização da Eletrobras

até mesmo, por meio da
supressão das ‘regras do
jogo democrático’”.
Aras preside o Conselho
Superior, órgão máximo
de deliberação administrativa na estrutura do
Ministério Público Federal. Ele tem sido criticado por seus pares por se
silenciar a respeito das
declarações de Bolsonaro
e por representantes da
oposição no Congresso.
Os cinco subprocuradores que cobram providências do chefe do Ministério Público Federal
representam metade do
colegiado. Entre eles, es-

tão os três nomes das lista
tríplice ao cargo de procurador-geral da República entregue recentemente a Bolsonaro.
O documento foi assinado por José de Araújo
Sá, Mario Bonsaglia, Luiza Frischeisen, Nicolao
Dino e José Elaeres.
A assessoria de imprensa da PGR enviou nota
segundo a qual a representação será analisada
pela área eleitoral e que,
“assim como as representações de qualquer
cidadão, será analisada e
respondida no momento
oportuno”.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos,
a MP (medida provisória)
que abre caminho para a
privatização da Eletrobras.
A sanção foi publicada na
edição do Diário Oficial da
União desta terça-feira (13)
e comemorada pelo governo em evento em Brasília,
com a presença do presidente e ministros. Pontos
polêmicos da proposta
foram mantidos no texto,
como a determinação de
que seja realizada a contratação de usinas termelétricas a gás, entre outras.

MINISTRO

PRESIDENTE DA CÂMARA

Comissão encerra depoimento após Lira diz que impeachment não
silêncio e apelo de diretora da Precisa é só sua responsabilidade
O presidente da CPI da
Covid-19, senador Omar
Aziz (PSD-AM), decidiu
encerrar a sessão desta terça-feira (13) após
insistentes pedidos de
adiamento por 12 horas
da depoente Emanuela
Medrades, representante
da Precisa Medicamentos. Ao retornar a sessão,
que havia sido interrompida até que o STF (Supremo Tribunal Federal)
se pronunciasse sobre
um pedido da comissão,
a depoente apenas respondeu sobre sua função
na Precisa. Em seguida
pediu o adiamento da
sessão, alegando estar
“exausta”.
“É humanamente impossível você passar o
dia inteiro nessa tortura,
depois vir aqui e precisar
depor por mais oito horas, sendo que eu estou
totalmente disposta a esclarecer e eu só pedi 12
horas de adiamento”, afirmou. Omar Aziz chegou a
dizer que a depoente não
iria “correr uma prova de
mil metros” e que todos
estavam exaustos.
A senadora Eliziane
Gama
(Cidadania-MA)

ELETROBRAS

Braga Netto
terá de explicar
‘intimidação’

Waldemir Barreto / Agência Senado

NA CPI | A diretora da Precisa, Emanuela Medrades

então questionou se a
depoente iria colaborar
em uma eventual sessão
na quarta (14). Após a
resposta afirmativa, Aziz
então encerrou a sessão.
Medrades vai prestar
depoimento a partir da
manhã desta quarta, em
conjunto com o sócio-diretor da Precisa, Francisco Maximiano.
A depoente foi a sessão desta terça amparada
por um habeas corpus do
Supremo que garante o
direito a não criar provas
contra si. Medrades evitou responder, no entanto, até questões que pouco diziam respeito a ela.
Aziz encaminhou oficialmente um embargo

de declaração ao STF
questionando os limites
do habeas corpus, o que
motivou a interrupção na
sessão. Ele questionou no
documento se a depoente já cometeu crimes por
falso testemunho.
O presidente do STF,
Luiz Fux, atendeu parcialmente a dois embargos (recursos), um apresentado pela CPI e outro
pela defesa de Emanuela
Medrades, que decidiu
ficar em silêncio em seu
depoimento.
Pela decisão de Fux, caberia à depoente decidir
se a resposta a uma pergunta poderá incriminá-la, mantendo, assim, o
silêncio.
| FOLHAPRESS

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou
a afirmar que o impeachment é uma decisão
política e negou ser só
sua a responsabilidade
por abrir um processo
para afastar o presidente
da República.
Lira deu as declarações ao chegar à Câmara dos Deputados nesta
terça-feira (13). Ele foi
questionado sobre se
rejeitaria os mais de 120
pedidos de impeachment já apresentados
contra Jair Bolsonaro
(sem partido). “Essa é
uma decisão política.
Você neste momento
tem que trabalhar mais
para pôr água na fervura
do que para botar querosene”, afirmou.
“E esse assunto, já
estou cansado de dizer
e repetir. Eu não posso
fazer esse impeachment
sozinho, erra quem
pensa que a responsabilidade é só minha. Ela
é uma somatória de características que não se
configuram.”
Lira disse ainda estar

trabalhando para manter o Brasil estável e para
votar reformas estruturantes. “Nós temos que
nos acostumar a ter um
processo democrático.
Nós defendemos eleições em 2022”, ressaltou.
O presidente da Câmara voltou a citar a
possibilidade de votar o
semipresidencialismo
já para valer em 2026,
“como uma forma de
você estabilizar mais o
processo político dentro
do Congresso Nacional”.
O deputado foi questionado também sobre
o voto impresso e disse
que a análise será feita pelos membros da
comissão especial que
aprecia o mérito da PEC
(proposta de emenda à
Constituição) que trata
do tema. A relatoria está
a cargo do deputado Filipe Barros (PSL-PR).
“Eu venho colocando
de uma maneira bem
prática. A Câmara já votou uma PEC dessa em
2015. Não teria necessidade de a Câmara passar
por isso de novo.”
| FOLHAPRESS

O ministro da Defesa,
general da reserva Walter Braga Netto, terá de
dar explicações à Câmara sobre a nota pública
emitida no último dia 7
para intimidar o trabalho dos senadores na CPI
da Covid. Ele assinou a
nota juntamente com os
comandantes das três
Forças. A Comissão de
Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara
aprovou nesta terça-feira
(13) um convite para que
o ministro explique as razões da intimidação.
A conversão de convocação para convite se
deu a partir de um acordo com a liderança do
governo na Casa, que garantiu a ida do ministro à
comissão no próximo dia
17 de agosto. “Esse tipo
de manifestação configura claramente uma verdadeira intimidação não
só ao senador Omar Aziz,
mas ao Parlamento, que
tem procurado exercer o
seu papel constitucional
de fiscalizar”, afirmou o
deputado Elias Vaz (PSB-GO), autor do requerimento.
| FOLHAPRESS
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/jor n altododia

SÃO PAULO

NA BRONCA

faz queixa na
Sem espaço, Hernanes Ponte
CBF contra árbitro
está fora dos planos
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Ídolo do time, meio-campista praticamente não sai do banco de reservas

Érico Leonan/saopaulofc.net

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Ídolo do São Paulo,
Hernanes tem espaço
cada vez mais reduzido dentro da equipe. O
meio-campista praticamente não sai do banco
de reservas e, por vezes,
nem é relacionado para
as partidas do Tricolor.
Embora a diretoria evite
falar sobre o assunto, parece cada vez mais claro
que o futuro de Hernanes não deve ser muito
longo no elenco.
O panorama não deve
mudar, mesmo que o
time do São Paulo volte
a enfrentar uma onda
de desfalques. Pela trajetória construída ao
longo dos anos, Hernanes tem um tratamento um pouco diferente
do recebido por outros
jogadores que também não tinham tantas
chances na equipe.
O Bruno Rodrigues
estava sem espaço. Em
entrevista, Carlos Belmonte, diretor de Futebol do São Paulo, disse
que ele não havia se
encaixado no esquema
tático do Crespo e que
por isso não estava sendo utilizado. Tanto que

FUTURO | Hernanes recebe tratamento diferenciado, mas deve continuar no banco

ele rescindiu o contrato na semana passada.
Com o Hernanes, não
há declarações.
DANIEL ALVES
Daniel Alves deixou
bem claro ao São Paulo que ir à Olimpíada
era sua prioridade no
momento, muito mais
do que ajudar o clube
no Brasileiro, Copa do

Clubes
Palmeiras

PG
25

J
11

V
8

GP
21

SG
9

Bragantino
Atlético-MG
Fortaleza
Athletico-PR
06 Bahia
07 Fluminense
08 Flamengo
09 Santos

23
22
21
20
17

11
11
11
10
11

6
7
6
6
5

22
14
19
19
18

9
5
10
8
4

17
15
15

11
9
11

4
5
4

10
12
13

0
3
0

10
11
12
13

Atlético-GO
Ceará
Corinthians
Juventude
14 São Paulo
15 Internacional
16 América-MG
17 Sport

15
15
14
13
11

10
11
11
11
11

4
3
3
3
2

9
13
8
8
8

0
1
0
-5
-3

11
9
7

11
11
11

2
2
1

10
9
6

-6
-7
-5

18 Cuiabá
19 Chapecoense
20 Grêmio

6
4
3

9
11
9

0
0
0

7
9
4

-4
-11
-8

• 12ª RODADA
Sábado (17/07)
17h – Ceará x Athletico-PR
17h – São Paulo x Fortaleza
19h – Corinthians x Atlético-MG
21h – Fluminense x Grêmio
Domingo (18/07)
11h – Chapecoense x Cuiabá

16h – Atlético-GO x Palmeiras
18h15 – Bahia x Flamengo
20h30 – Internacional x Juventude
20h30 – Bragantino x Santos
Segunda-feira (19/07)
20h - América-MG x Sport

Não se sabe quais argumentos Daniel teria,
mas a crise se instalaria.
Então, o caminho foi dizer que o clube respeita
o desejo do jogador.
Assim, Daniel Alves estará fora do jogo contra
o Racing, pelas oitavas
da Libertadores. Rigoni, Luciano e Miranda,
contundidos, são outros
desfalques.

Tiago Caldas/CNC

EMPATE | Ponte Preta se considerou prejudicada

1A0

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
01
02
03
04
05

Brasil e Libertadores da
América.
O clube aceitou sem
vacilar. Deve muito dinheiro ao jogador e não
tinha poder de negociação. Poderia — e tinha
direito — de negar a
cessão, como o Flamengo fez com Pedro, mas
temeu o pior: que Daniel
fosse à Justiça exigindo a
liberação.

O executivo de Futebol
da Ponte Preta, Alarcon
Pacheco, registrou nesta
terça-feira (13) queixa na
CBF (Confederação Brasileira de Futebol) contra
o juiz Jonathan Antero
Silva e equipe que apitaram o jogo contra o Náutico na segunda-feira à
noite (12). Para a equipe
de Campinas, ocorreram
dois erros de arbitragem
que interferiram diretamente no resultado da
partida, empate em 1 a
1: “pênalti claro a favor
da Ponte não-marcado, e
escanteio inexistente que
gerou o gol adversário”.
“Ficamos extremamente chateados com a arbitragem e não só ontem: já
são quatro ou cinco situações que estamos sendo
bastante
prejudicados
e temos registrados isso
com ofícios junto à CBF,
a gente cobra soluções”,
disse o executivo.

“O ocorrido na noite
desta segunda foi absurdo e vamos pessoalmente à CBF cobrar, vamos
procurar apoio da nossa
Federação Paulista para
que a gente não sofra
mais. Estamos deixando
muitos pontos para trás
por causa de arbitragem”,
completou Pacheco.
A Ponte Preta está em
16º lugar na Série B do
Campeonato Brasileiro,
com 9 pontos somados
em 11 jogos. Já o técnico
da Macaca, Gilson Kleina,
elogiou o desempenho da
equipe contra o Náutico.
Ele vê a equipe fortalecida e quer manter a toada
no sábado (18) contra o
Remo, em casa.
“Fizemos um grande
jogo, contra o líder, no
qual competimos com
intensidade e nossa parte
ofensiva melhorou muito, fruto de um trabalho
desenvolvido a cada treino, estamos aperfeiçoando os setores”, afirmou
Kleina.

Vitória coloca Guarani no G4
O Guarani entrou provisoriamente para o G4
da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer,
na noite desta terça-feira
(13), o CRB por 1 a 0. Com
a partida pela 11ª rodada disputada no Estádio
Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre subiu para
o terceiro lugar, com 19
pontos somados.
Os dois times que poderiam tirar o Guarani da
lista dos que garantem
o retorno para a Série A,
Vasco da Gama e Sampaio Corrêa, não encerraram a partida até o fechamento desta edição. As
duas equipes começaram
a jogar às 21h30.
O Vasco pegou o Coritiba, enquanto o Sampaio
Corrêa enfrentou o Vitória.
O jogo do Bugre foi um
confronto direto pelo G4.
O CRB tinha um ponto

que o time de Campinas
antes dessa partida.
A derrota fez a equipe de
Alagoas permanecer estacionada no quinto lugar,
com 17 pontos.
PRÓXIMO JOGO
O único gol da partida
foi marcado pelo zagueiro
Ronaldo Alves, aos 27 minutos do primeiro tempo,
após receber assistência
de Régis. O Guarani voltará a jogar já na próxima
sexta-feira (16), quando
enfrentará o Confiança,
em Aracaju, capital de
Sergipe.
O Dragão está em 15º lugar no campeonato, com
9 pontos. É apenas um a
mais do que o primeiro
time na zona de rebaixamento, o Vitória.
O próximo jogo do CRB
é contra o Vila Nova, no
domingo (18). | DA REDAÇÃO

Thomaz Marostegan/Guarani FC

NO BRINCO | Ronaldo Alves fez o único gol da partida
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Líder no Brasileiro,
Palmeiras se volta
para Libertadores
Time paulista nunca iniciou a fase de mata-mata
no torneio sul-americano tão bem no nacional
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Desde que as competições passaram a coincidir
no calendário, há 18 anos,
o Palmeiras não entrava
em uma fase de mata-mata na Libertadores vivendo
um momento tão positivo
no Campeonato Brasileiro.
Nesta quarta-feira (14),
às 19h15, o time alviverde
encara a Universidad Católica (CHI) em jogo de ida
das oitavas de final do torneio continental. A equipe

de Abel Ferreira vem embalado pela liderança isolada no Brasileiro.
Na competição nacional, o técnico português
não havia experimentado
rendimento tão bom desde sua chegada, em novembro de 2020. Com uma
sequência de cinco vitórias, o Palmeiras tem hoje
75,8% de aproveitamento
no torneio.
Em 2019, sob comando
de Felipão, o Palmeiras
também iniciou o mata-mata da Libertadores

como líder do Brasileiro.
Mas, em vez de ascensão,
o time vivia um princípio
de decadência. Tanto que
a rodada concomitante ao
início do mata-mata da Libertadores foi a última em
que o clube alviverde foi
líder.
Naquela temporada, na
Copa do Brasil, o Palmeiras
havia sido eliminado pelo
Internacional. Já no jogo
imediatamente anterior ao
duelo com o Godoy Cruz
(ARG) em Mendoza, em 23
de julho, foi derrotado pelo

10
Cesar Greco

TREINAMENTO | Matías Viña (esq.) e Dudu se preparam para os confrontos do Verdão

Ceará, perdendo a invencibilidade de 33 jogos no
Brasileiro, que perdurava
desde 25 de julho de 2018.
Menos de um mês e
meio depois, após derrota
por 3 a 0 para o Flamengo no Maracanã, em 1º de
setembro, e já eliminado
pelo Grêmio nas quartas
da Libertadores, Felipão
perdeu o emprego. No
mesmo ano, ainda foram
demitidos Mano Menezes,
seu substituto, e o então
diretor de futebol Alexandre Mattos.

Em uma edição anterior
da Libertadores, em 2018,
quando se preparava para
enfrentar o Cerro Porteño
(PAR) nas oitavas da Libertadores, o Palmeiras,
que viria a ser campeão
brasileiro com Scolari, era
o sexto colocado na tabela
do Nacional.
Naquele ano, Felipão
dividiu o elenco em dois
times, e o Brasileiro ficou
com os jogadores considerados reservas, que foram
ganhando posições até a
chegada ao topo.

FICHA
Estádio: San Carlos de
Apoquindo, em Santiago
(CHI)
Horário: 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira (14)
Árbitro: Andrés Matonte
(URU)
VAR: Carlos Benítez (PAR)
Transmissão: Conmebol
TV

CORINTHIANS

PROCESSO

Santos tem conta bloqueada Pela primeira vez, Sylvinho
tem semana livre de treino
por dívida que é de 2012
A Justiça determinou
o bloqueio das contas
bancárias do Santos
para garantir o cumprimento de sentença por
um processo aberto pela
DIS em 2012. A dívida é
de R$ 900 mil, e a juíza
Daniela Dejuste de Paula, da 27ª Vara Cível de
São Paulo, deferiu o bloqueio dos ativos financeiros do clube em decisão publicada na última
quinta-feira (8).
A cobrança é referente
a acordo de 2009, quando o Santos cedeu à DIS
parte dos direitos econômicos dos atletas Paulo
Henrique Ganso, Tiago
Luis, Wesley, André, Diego Faria, Breitner e Anderson Planta.

Ricardo Saibun

HÁ 9 ANOS | Ganso (esq.) teve direitos transferidos

A disputa judicial entre Santos e DIS vem se
estendendo há anos,
com vitórias e derrotas
de ambas as partes, liminares e decisões. Mas
a decisão mais recente
é o cumprimento de
sentença contra o clube, que agora terá suas
contas bloqueadas para
pagar o débito.
Esse é só mais um dos

vários problemas judiciais enfrentados pelo
Santos. No começo de
julho, por exemplo, o
clube teve seu ônibus
penhorado por uma dívida com uma empresa
que fez um documentário. O clube foi procurado para comentar o
bloqueio, mas não respondeu.
| FOLHAPRESS

Pela primeira vez desde
a chegada do técnico Sylvinho ao Corinthians, ocorrida em 25 de maio, o clube terá uma semana livre
de jogos para poder focar
apenas nos treinamentos
no CT Joaquim Grava.
O período livre, no entanto, não significa necessariamente uma carga
intensa de atividades a
todos os atletas do elenco.
Responsável pela preparação física da equipe, Flávio
de Oliveira explicou o planejamento da comissão
técnica.
“Essa semana é muito
interessante para dividir
os grupos dentro do nosso
dia a dia. Com o pessoal
que vem jogando direto,
vamos ter uma atenção
na recuperação, na hidra-

tação, na alimentação, no
sono e no trabalho preventivo de força e potência
dentro da academia. Com
o pessoal que não vem jogando, vamos aumentar
um pouquinho de volume,
intensidade e conceitos,
mais a parte técnica”, disse
o preparador .
No treino desta terça-feira (13), na reapresentação
do elenco após a folga na
véspera, apenas os reservas trabalharam com bola
e os titulares ficaram na
academia, fazendo exercícios regenerativos.
A tendência, de acordo
com Flávio, é dar mais descanso aos atletas que estão
sendo mais utilizados. A
proposta da comissão técnica é evitar lesões e contar
com o elenco cheio até o

fim desta temporada.
“É um trabalho que temos que saber dividir, não
é porque é uma semana
de treinamentos abertos
que vamos dar uma carga maior. Estamos vindo
de vários jogos seguidos.
O treinamento do pessoal
que vem jogando direto
é o jogo. Essa semana vai
ser mais para recuperar alguns atletas e dar uma carga um pouco mais intensa
para outros. Praticamente,
essa é a dinâmica da semana”, pontuou o preparador.
No sábado (17), às 19h,
o Corinthians vai enfrentar o Atlético-MG, pela 12ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. O time alvinegro
está na 12ª posição, com 14
pontos ganhos.
| FOLHAPRESS

DESAÍ
GIRO PPOR

Governo cobra redes sociais

Brasil tem três na seleção

Multa de Ceni é de R$ 3 mi

Federer desiste de Tóquio

O primeiro-ministro
britânico, Boris Jonhson, se
encontrou nesta terça-feira
(13) com executivos do
Twitter e do Facebook. O
objetivo foi cobrar mais ação
das plataformas diante dos
pesados ataques racistas
dirigidos a três jogadores
negros da seleção inglesa,
Marcus Rashford, Jadon
Sancho e Buyako Sako.

A Conmebol divulgou a
seleção dos 11 melhores da
Copa América, vencida pela
Argentina. A seleção tem
Martínez (Argentina); Isla
(Chile), Romero (Argentina),
Marquinhos (Brasil) e
Estupiñan (Equador); De
Paul (Argentina), Casemiro
(Brasil) e Youtún (Peru);
Messi (Argentina), Neymar
(Brasil) e Díaz (Colômbia).

O técnico Rogério Ceni não
aceitou o acordo proposto
pelo Flamengo, e o clube
terá de pagar a multa
integral prevista pela
demissão. O treinador, que
foi desligado do RubroNegro na madrugada do
último sábado (10), tinha
contrato até o fim do ano.
Ceni tem cerca de R$ 3
milhões a receber.

O tenista Roger Federer
anunciou nesta terçafeira (13) a desistência
de representar a Suíça
durante os Jogos Olímpicos
de Tóquio. De acordo com
o tenista de 39 anos, ele
enfrenta um problema no
joelho direito e, por isso,
terá que focar em sua
recuperação. “Eu estou
muito desapontado”, disse.

Reprodução/Facebook

FEDERER | Problema no joelho
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PANDEMIA

Brasil imuniza 75% dos atletas
Comitê Olímpico do Brasil divulga balanço, mas não revela nomes; porém, disse que um grupo recusou a vacina
Miriam Jeske/COB

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Comitê Olímpico do
Brasil (COB) revelou nesta
terça-feira (13) que apenas
75% dos atletas brasileiros
inscritos na Olimpíada de
Tóquio estão imunizados com as duas doses da
vacina contra a covid, ou
com a dose única da Janssen em alguns casos. O
grupo que tomou ao menos uma dose é maior, de
90%, segundo os números
apresentados pelo comitê.
A vacinação é altamente
recomendada, mas não é
obrigatória para participar
do evento.
Durante entrevista coletiva no Japão, o diretor
de Esporte do COB, Jorge
Bichara, informou que
um grupo de atletas optou por não se vacinar.

Mas o comitê decidiu não
informar o número de esportistas que recusaram a
vacina, nem seus nomes.
Ainda segundo Bichara,
porém, esses atletas serão
mais cobrados.
“Como o COI definiu
que não era obrigatória,
não foi também apresentada como obrigatória
para os atletas. Tivemos
atletas que optaram por
não se vacinar, mas vamos preservar os nomes
porque é uma questão
de ordem pessoal. Temos
nossas convicções, entendemos como muito importante, mas respeitamos
as posições de cada um.
Vamos cobrar de todos e
mais desses atletas os respeitos às condições de seguranças suas e de todo o
grupo do qual estão fazendo parte”, afirmou.

A vacinação não é obrigatória para participar da
Olimpíada, muito menos
para ir ao Japão, mas o Comitê Olímpico Internacional (COI) tem insistido na
importância da vacinação,
pela segurança dos envolvidos com os Jogos e para
reduzir a preocupação e
a rejeição dos japoneses
com relação aos Jogos.
Por isso o COI fechou
acordo com a Pfizer e com
o Comitê Olímpico Chinês para receber doação
de vacinas e as remeteu a
diversos países do mundo,
incluindo o Brasil. O país
recebeu vacinas da Pfizer e
da Coronavac, em número
três vezes maior do que o
necessário (o restante foi
para o SUS), em troca de
incluir as delegações olímpicas e paraolímpicas, incluindo staff e jornalistas.
Lucas Figueiredo/CBF

COVID-19 | Acordo previu a vacinação de todas as delegações olímpicas e paralímpicas

HOLERITE

Salário de R$ 340 mil de
Caboclo chama a atenção

CABOCLO | Mesmo afastado, continua recebendo o salário integral da confederação

entidade, na semana passada, na CBF.
O salário de R$ 340 mil é
o topo da cadeia de remuneração da CBF. A reportagem teve acesso a documentos que mostram que
o dirigente, quando era diretor financeiro, em 2014,
recebia R$ 45 mil bruto.
Em setembro de 2015, por
exemplo, ele já ganhava
R$ 100 mil. Como diretor
executivo de gestão, em
junho de 2017, a remuneração ficou em R$ 183 mil.
Em setembro de 2020, por
exemplo, o salário bruto já

era de R$ 340 mil.
“Eu não concedi aumento algum, a não ser o dissídio coletivo estabelecido
pelo sindicato. E o dissídio
vale para os mais de 200
funcionários. Eu recebo
exatamente os mesmos
vencimentos que o ex-presidente recebia. Foi o que
foi aprovado pelo antecessor”, disse Caboclo. Antes
de Caboclo, quem chefiou
a CBF foi Marco Polo Del
Nero e o Coronel Nunes —
atualmente é o presidente
em exercício da entidade.
| FOLHAPRESS

JOGA PELA ITÁLIA

MELHOR DA EUROCOPA

Donnarumma deve
assinar com o PSG
A menos que haja um
contratempo de última
hora devido aos festejos ligados à conquista
da Itália na Eurocopa, o
italiano Gianluigi Donnarumma estará em
Paris nesta quarta-feira,
14, segundo informações do jornal francês
RMC Sport.
Como esperado há algumas semanas, o goleiro de 22 anos - disputou
37 jogos da Série A na
última temporada - que
está livre no mercado
desde o fim de seu con-

Cargo que virou alvo de
uma disputa política no
futebol brasileiro, o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
ganha um salário bruto de
R$ 340 mil. Mesmo afastado por conta de uma decisão do comitê de ética,
quem tem direito a esse
rendimento mensal no
momento é Rogério Caboclo. O salário do dirigente,
que tomou posse em abril
de 2019, foi um dos temas
colocados à mesa na reunião entre os presidentes
de federação e os vices da

trato com o Milan no
mês passado, vai se comprometer com o Paris
Saint-Germain.
Mesmo que tudo esteja acertado entre as duas
partes,
Donnarumma
assinará nesta ocasião os
últimos documentos necessários para formalizar
sua chegada ao PSG pelos próximos cinco anos.
O goleiro vem de uma
excepcional Eurocopa,
no final do qual foi eleito o melhor jogador do
torneio.
| FOLHAPRESS

Gratidão pesou para Jorginho
Campeão da Eurocopa
com a Itália no último
domingo (11), o ítalo-brasileiro Jorginho explicou sua decisão de defender a seleção italiana
ao invés da brasileira em
entrevista ao Bem, Amigos, do SporTV.
“Cheguei a jogar na
Sub-21 para a Itália, então assim que chegou a
convocação para a principal eu aceitei. Via a
seleção brasileira longe,
por ter crescido na Itália.
Depois da Sub-21 eu só
tinha jogado amistoso,
aí o Brasil me procurou
e foi bem complicado”,
contou o meia.

Natural de Santa Catarina, Jorginho foi aos 15
anos para a Itália jogar nas
categorias de base do Hellas Verona.
“Não posso dizer que
nunca sonhei em jogar
com a amarelinha, também era o meu sonho de
criança. E quando chegou
a ligação do Edu Gaspar,
falando que estavam pensando em me convocar,
conversei com a minha família e não me senti bem.
Tendo jogado na sub-21 e
em amistosos, senti que
a Itália precisava de ajudar, e quando eu precisei
a Itália me ajudou. Então
fiz essa escolha e since-

Divulgação/FIGC

JORGINHO | Meia trocou seleção brasileira pela italiana

ramente sou muito feliz
com ela”, concluiu.
Desde 2016 defendendo
a seleção italiana, Jorginho soma 35 jogos, com

cinco gols e duas assistências. O meia foi titular nas
sete partidas disputadas
pela equipe na Eurocopa.
| FOLHAPRESS

Quarta, 14 de Julho de 2021

CULTURA

12

/jor n altododia

CINEMA

Viúva Negra
se torna a
protagonista

Divulgação

Passado da personagem da Marvel
é desvendado neste novo filme
LEONARDO SANCHEZ
FOLHAPRESS

O Homem de Ferro foi
quem inaugurou o Universo
Cinematográfico
Marvel, o MCU, em 2008.
Algumas semanas depois,
Hulk também chegou às
telas, com um ator diferente do atual. Capitão
América e Thor logo seguiram esse caminho,
com sagas bilionárias próprias. Dos Vingadores originais, só Gavião Arqueiro
- que nunca foi exatamente queridinho dos fãs - e
Viúva Negra, esta sim
amada, em boa parte graças ao carisma de Scarlett
Johansson, não tinham
filmes só deles.
Essa história mudou
nesta semana, quando
chegou aos cinemas e ao
Disney+ o longa “Viúva
Negra” - o primeiro do
estúdio desde o início da
pandemia, após série de

adiamentos. Pela primeira vez, a Marvel terá uma
trama inteiramente destinada à heroína que, muito antes de Capitã Marvel
ou
Mulher-Maravilha,
abriu a porta às mulheres
nos universos compartilhados, hipermasculinizados, dos super-heróis.
É claro que outras personagens dos quadrinhos
já haviam feito incursões
solitárias nos cinemas,
como Elektra e Mulher-Gato, mas nenhuma
delas se prendeu ao imaginário popular tanto
quanto a Viúva Negra de
Johansson - nem viu seus
rostos estamparem tantos milhares de produtos
licenciados, de canecas a
fantasias para garotinhas.
“Eu acho que essa é
uma personagem com
muita integridade, por
isso ela é tão grande. Ela
não tem medo de admitir
quando erra, ela é curio-

HEROÍNA | A personagem Natasha Romanoff foi treinada desde pequena pela KGB

sa em relação às outras
pessoas. Acho que isso
faz ela se destacar, torna ela cativante”, disse a
atriz em evento virtual
para a imprensa.
O impacto da heroína
na cultura pop recente é
imenso, mas até agora havia sido pouco reconhecido pelo próprio estúdio
que a criou. Em “Viúva
Negra”, descobrimos mais
sobre o passado da personagem, oficialmente Natasha Romanoff, treinada
desde pequena pela KGB,
o serviço secreto soviéti-

mente, apresentá-lo ao
público.
“No começo desse filme, a Natasha está sozinha pela primeira vez.
Nós sempre a vimos como
parte de algo, de um bem
maior. E de repente ela
está nesse lugar estranho,
cheio de possibilidades,
mas que também a sufoca”, explicou a atriz.
VISITA
Enquanto lida com seus
traumas, a protagonista
recebe a visita de outra
viúva negra - como foram

SEM PRESSA

PONTO MIS

Hortolândia libera inscrições
para nova oficina de fotografia
Divulgação

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Quer se iniciar na carreira profissional de fotografia ou aperfeiçoar os
conhecimentos na área?
Para quem está em uma
dessas situações, o Ponto
MIS (Museu da Imagem
e do Som) e a Prefeitura
de Hortolândia realizam
a oficina online “Luz e
ação – fotografia como
trabalho”, que começa na
próxima segunda-feira
(19) e vai até a sexta-feira (23), no horário das 19
às 21 horas. São 50 vagas
disponíveis. Os interessados devem escolher o
dia que querem fazer a
oficina e se inscrever no
link do dia escolhido.
A oficina é para pessoas com idade a partir
de 14 anos que já atuam
ou querem começar a
trabalhar na área. A confirmação da inscrição
será enviada por e-mail

co, para ser uma máquina
de matar.
Mas “Viúva Negra” não
é exatamente uma história de origem. O novo
longa é ambientado entre
“Capitão América: Guerra Civil” e “Vingadores:
Guerra Infinita”, de 2016
e 2018, respectivamente.
São capítulos recentes
do MCU, entre os quais
Natasha precisa fugir das
autoridades e dos outros
Vingadores. É nesse contexto que ela consegue
mergulhar no próprio
passado e, consequente-

batizadas as super-soldados soviéticas dessa
ficção, vivida pela estrela em ascensão Florence
Pugh. Elas se juntam à
versão eslava do Capitão
América, um herói ultranacionalista interpretado por David Habour, e
à cientista e ex-guerreira
de Rachel Weisz, para pôr
fim à cruel rede de espionagem da qual fizeram
parte.
Em videoconferência,
Rachel Weisz disse que
essa é uma boa oportunidade para os fãs entenderem as complexidades de
Natasha - uma Vingadora
diferente, sem superpoderes, que entra no campo de batalha munida
apenas de sua inteligência e das habilidades que
desenvolveu.
“Eu espero que as pessoas vejam quem ela é
de verdade, a entendam
psicologicamente e conheçam suas vulnerabilidades. Afinal, ela é como
todos nós, muito, muito
humana”, afirmou a atriz.
É um filme que vai confortar os fãs e ajudá-los
a processar o luto? Sim,
acredita Rachel Weisz.
Para quem não esteve entre os cerca de 18 milhões
de brasileiros que foram
ao cinema ver “Vingadores: Ultimato”, em 2019,
Natasha teve uma morte
trágica no filme, pegando
muita gente de surpresa
e causando choro no escurinho das salas.

OLHAR | Interessados devem escolher o dia do curso

pela Secretaria de Cultura. A atividade será
ao vivo pela plataforma
Zoom.
Para atender a grande demanda de pessoas
que têm vontade de trabalhar com fotografia,
a oficina oferecerá uma
formação profissionalizante a fim de mostrar os
caminhos por onde começar na carreira. Dentre os temas abordados,
está o desenvolvimento
da parte de negócios no

mercado fotográfico.
Também serão mostrados exemplos práticos e ações diretas
que geram resultados
rápidos e importantes
para o seu desenvolvimento profissional. A
oficina será ministrada
pelo fotógrafo Beto Salgado, que atua na área
há 18 anos. Ao longo de
sua carreira, já realizou
trabalhos para grandes
empresas e agências de
publicidade.

Dado Dolabella diz que vai
aguardar imunizante vegano
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Dado Dolabella, 40,
contou que ainda não
se vacinou contra a Covid-19 e que pretende
esperar. O ator e cantor,
que é vegano e diz não
tomar medicamentos há
seis anos, fez uma publicação nas redes sociais
criticando os testes realizados em animais.
“Não faz o menor sentido eu lutar contra uma
indústria farmacêutica
que não gera cura, gera
dependência, lutar contra a tortura de animais
e usar uma substância
gerada por essa mesma
indústria farmacêutica
e ainda com sofrimento
dos animais”, escreveu.
Em resposta a um seguidor, ele afirmou: “Eu
não pretendo tomar nenhuma dessas [vacinas já
existentes]”. “Vou esperar
a vacina sem testes em
animais”, contou.

João Cordeiro Jr

LIMPO | Sem remédios

Citando um estudo
estrangeiro, ele afirma
que veganos têm menos
chances de desenvolverem formas graves da
doença causada pelo coronavírus. Ele também
diz que soube por “médicos de extrema confiança” que o vírus não conseguiria se proliferar em
“um corpo saudável com
terreno biológico limpo e
alcalino”. O próprio Dolabella já teve Covid.

“Médicos não podem
falar a verdade porque
são censurados pela
máfia da indústria farmacêutica que precisa
continuar a gerar dependentes químicos”, afirmou. “Uma sociedade
saudável não interessa
para o sistema”, disse.
Dolabella também afirma que a Covid-19, bem
como várias outras doenças, teriam origem na exploração animal. “Se não
parar com esse estilo de
vida primitivo toda hora
vão estar precisando
criar drogas para combater isso”, avaliou. “Eu não
faço mais parte desse ciclo”, completou.
Diversos
seguidores
questionaram as supostas informações passadas pelo artista. “Acho
que você está pirado
garoto”, comentou uma.
“Não precisa só de vacina, mas de tratamento
psiquiátrico
também”,
afirmou outro.
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GRANDE SERTÃO: VEREDAS

Roda de leitura para
desmistificar a obra
de Guimarães Rosa
Editora torna literatura acessível através de encontros
virtuais que reúnem pessoas de diversas localidades
Divulgação

TV Tudo
Último capítulo

Patrícia Poeta faz participação especial, sexta-feira,
no último capítulo de “Salve-se Quem Puder”.
Na sequência, a jornalista
recebe Alexia Máximo (Deborah Secco) no cenário do
“Encontro” e relembra a trajetória da atriz, que foi dada
como morta e finalmente
consegue retomar a carreira na TV. Alexia assume o
papel de protagonista na
fictícia novela ‘O Preço da
Felicidade’.

Momento diferente

Após o elogiado trabalho como Massá, na fase de
Abraão, em “Genesis”, Marcos Winter comemora. “Depois de 18 anos, finalmente consegui um período de férias”, conta o ator à coluna.
Winter, que já tomou a primeira dose da vacina contra
a Covid-19, agora, vai aguardar um próximo trabalho na
Record. Ele renovou contrato com a emissora.
Blad Meneghel

Por enquanto

VOZES | Intenção é que cada uma se conecte com a experiência de maneira confortável
DA REDAÇÃO		
CAMPINAS

Pela primeira vez em sua
vida, Valéria Dutra Rodrigues (50) concluiu a leitura de uma obra literária
e de uma maneira muito
especial: em companhia
de um grupo de pessoas
que se reuniu virtualmente
durante a pandemia para
ler Quarto de Despejo, de
Carolina de Jesus.
Juntos, eles participaram
da 1ª edição do projeto
Roda Lerato - uma iniciativa da editora Livrearte,
de Campinas, que tem
como objetivo disseminar
o acesso a livros essenciais
da literatura brasileira.
“É uma ciranda virtual
em que qualquer pessoa
pode chegar para ler, ou-

vir e se deixar transformar
pela arte literária. Se a
pessoa quiser entrar apenas para ouvir, tudo bem.
Nosso desejo é que cada
um se conecte com a literatura da maneira que for
mais confortável para si”,
explicam os fundadores
da editora Pamela Raizia e
Edgar W. Santos.
Agora, a editora conduz a 2ª edição do projeto
com a leitura coletiva de
Grande Sertão: Veredas, de
João Guimarães Rosa. Os
encontros são realizados
sempre às quartas-feiras
das 19 às 20 horas pela plataforma Zoom. A roda está
sempre aberta para receber novos participantes.
De maneira livre, qualquer pessoa pode iniciar a leitura em voz alta

e quando desejar parar,
passa a palavra para que
outra siga com a leitura.
Ao final, a roda reserva um
tempo para os participantes compartilharem, resumidamente, o que ficou
da leitura, o que levam da
experiência. A roda não se
propõe a discutir a obra
literária. É um momento
dedicado à experiência da
leitura.
Os minutos finais da
roda são dedicados a cada
um dizer uma palavra que
lhe foi significativa, ou algum momento que mais
tocou.
Quem eventualmente
perder algum encontro ao
vivo, pode depois conferir
a gravação que fica disponível no canal do Youtube
da Livrearte Editora.

Ainda não há nenhuma
movimentação na teledramaturgia do SBT. Nem a
anunciada reforma da cidade cenográfica foi iniciada
até agora.
Isso indica que a gravação de novelas, mesmo
avançando o ritmo da vacinação, não deve acontecer
no início do ano que vem.

Precisa tempo

No momento em que o
SBT, por causa da pandemia, decidiu interromper as
gravações da sua novela, o
departamento de dramaturgia foi praticamente desmontado.
Para reiniciar seus trabalhos, terá que começar novamente do zero.

Rumo aos Jogos

O BandSports conclui
nesta semana o roteiro de
envio dos seus profissionais
para o Japão. Já ficou decidido que Álvaro José vai
narrar a abertura dos Jogos
Olímpicos no dia 23, ao lado
de Elia Junior.

Trabalho encerrado

Estão encerradas as gravações do “Ilha Record”,
com apresentação de Sabrina Sato e estreia confirmada para o próximo dia
26. Esse é mais um que promete. Muita confusão antes
mesmo de entrar no ar. A
final será ao vivo.

Que situação

Na Rede TV!, claro, os
dois donos que mandam,
mas se dependesse dos
funcionários e até do comercial, o programa do
Sikêra Junior seria retirado
do ar, após suas manifestações homofóbicas.
A maioria não se sente
confortável com essa si-
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tuação. Entende até que os
prejuízos, em todos os sentidos, serão inevitáveis.

A propósito

Ainda da Rede TV!, o
“Meu Pope! Show”, da Nathalia Arcuri, embora ela já
tenha saído, tem uma edição inédita para ir ao ar na
próxima terça-feira.
Só no dia 27 um outro
programa ocupará o seu
lugar.

Bate – Rebate
· Depois da “Superdança”,
Tiago Leifert vai tirar mais
um pequeno período de férias, antes de iniciar os trabalhos do “The Voice Brasil”
· SBT, tudo indica, vai
passar batido nos seus 40
anos...
· ... Festa não pode ter e
também não existe nada
planejado para a sua programação...
· ... Se tanto, será levado
ao ar o especial dos 85 anos
de vida de Silvio Santos...
· ... Mas isso depende diretamente dele. E nenhum
sinal até agora.
· Mesmo sem ter os direitos de transmissão,
mostrando só narrador e
comentarista no estúdio,
a final da Copa América
rendeu à Jovem Pan 2,5
milhões de visualizações no
YouTube...
· ... Isto considerando a
soma dos resultados nos

seus canais do esporte e jornalismo.
· Daphne Bozaski testou
positivo e já se afastou das
gravações de “Nos Tempos
do Imperador” na Globo.
· O diretor Alexandre
Avancini, que hoje mora nos
Estados Unidos, está de férias no Brasil...
· ... Além de rever familiares, veio participar de reuniões sobre novos projetos.
· A TV Cultura estreia sábado, às 20h, um documentário sobre Serrana (SP),
primeira cidade imunizada
contra a Covid-19 no Brasil.
· Também neste sábado,
a partir das 23h, a TV Cultura exibe um documentário,
inédito na TV aberta, sobre
descendentes de nazistas.
“Fantasmas do Terceiro
Reich”.

C´est fini
Dois realities shows que
conquistaram milhões de
fãs ao redor do mundo, ganham suas versões 100%
nacionais na Netflix e estreiam na segunda quinzena deste mês: “Casamento
às Cegas: Brasil”, comandado pelo casal Camila
Queiroz e Klebber Toledo,
e “Brincando com Fogo:
Brasil”, que testa os impulsos e desejos de homens e
mulheres em um cenário
paradisíaco.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
De repente, a alma é tomada por uma saudade
estranha, como se fosse
a de um lugar desconhecido, do ponto
de vista concreto, mas muito familiar,
do ponto de vista do sentimento. Há
beleza oculta nessa experiência.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Talvez você sinta certa
estranheza, como se
algo diferente estivesse
acontecendo e, também, talvez você
interprete como se uma coisa errada
estivesse para acontecer. Não é nada
disso, é apenas uma estranheza.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Seria melhor que houvesse sintonia completa
entre você e as pessoas com que
deseja compartilhar bons sentimentos, porém, tantas coisas acontecem
a todo mundo que, talvez, isso seja
muito pedir neste momento.

TOURO | 21/4 a 20/5
As chances de encontrar a pessoa certa
aumentam hoje, mas não
seguem uma corrente lógica, porque
o dia não é feito de linearidade. Este é
um dia feito de coincidências interessantes, que valeria a pena decifrar.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Permita que as pessoas
se aproximem mais de
você, mas não abra completamente o jogo de suas agonias a
ninguém. Compartilhe um pouco com
essa pessoa, outro pouco com aquela,
e que ninguém conheça o panorama
inteiro.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Se você não ouve o que
você quer, então lhe
cabe a responsabilidade de expressar
as ideias que, você pensa, precisam
ser postas sobre a mesa e esclarecidas. Faça isso com cuidado e carinho.
Aí sim.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Faça o necessário para
garantir um sentimento
maior de segurança a
respeito de sua situação financeira,
evitando assim que sua alma seja
tomada de preocupações excessivas
e inúteis. Pequenas manobras, nada
mais.

LIBRA | 23/9 a 22/10
As coincidências não
são casualidades, mas
representam um tipo de
linguagem não linear mediante a qual
o mistério da vida tenta se comunicar
com sua alma, lhe propondo seguir por
um caminho antes insuspeitado.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Há toda uma série de
questões práticas que
precisam ser postas em
marcha e, com certeza, isso merece
planejamento e organização. Faça
isso, mas também mantenha sua alma
aberta para mudar tudo, se esse for
o caso.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
O exercício da imaginação é muito importante,
porque, mesmo que
pareça uma fantasia irrealizável, produz emoções intensas e importantes
que, de alguma maneira misteriosa,
preparam a alma para um caminho
interessante.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Desejos que não se
realizam não precisam se
converter em frustrações, porque podem muito bem servir de fundamento
para sua alma se organizar melhor para
a próxima rodada de tentativas. Isso é
muito humano.

PEIXES | 20/2 a 20/3
De uma maneira ou de
outra, você vai melhorar
e recuperar os bons
sentimentos que sua alma tanto
gosta. Você, se quiser, pode ajudar
a acelerar o processo, evitando se
demorar remoendo sentimentos
ultrapassados.

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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